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β “ ΜΒΟΗΥΜΟΒ 

ΤΒΑΘΟΈΕΈΡΤΙΕΝ. 

συνὶθο Ίβοδ; 

πὶ: Αππιεγκυ πη βεπη 

ψοη 

(ἰοττιμεβ λα, Νύππθιλι ΘΟΉΝΕΙΡΕΚ, 

Ἰ)οοῖου ἄρον ΡΒ] Οβορ το πᾶ Ῥγχοΐεβϑον δι ΟὟ ΤᾺΠ ΒΕ 

«τὶ Ὑν ΘόγΘΥ, 

ἮΝ Ὺ " 

.......... . -- ο----΄.-ς--΄---..- -. --..--- . 

στὰ ὐο πανονυσαν 

νιογίος Βδμπάεϊιθῃ, 

ἈΘΛΜΈΝΝΟΝ. 

ΝΠ  ΣΟΌΌΨΗΝΖΡ,εοἝ . πα“ Ὡ ὩΦ ]Φ]ΦΔαΡΗΝΜΝ ΙΝ ἜΤΕΙ ον 

Ι,εἰρ δὶς, 

πον Α ΒΒ ἢ ἢ 6. 

-σ...--π|νὕ«- Σπόρν 

1889. 
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ἐἑὭῷᾷαὶ 

ΓΑ254δ5 ΑΞ 

τ ΤΑΙΒΟΗΎΠΟΝ. 
ε΄. 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ, 

ΟἹ ΘΟ 56 ἢ, 

πϊί Αππονεκαυπροδη 

Δ 40}. 

ΟΟΥΤΙΙΕΒ Οὐλπι, ΤΥΠΉΕΙΜ ΘΟΗΝΕΙΡΕΚ,, 

Ὥσοοϊον ἄοχ ῬΗΣΟΒΟΡ Ια πη Ῥγοΐρβθου δὴ ΟὟ Τ171 8. 91117} 
τι ὉΥ οἰ δΥ, 

σπ----- «τοι ευνπεαιεασαυνυνι...... .  ....»ἃἪ.!ἧἭ͵ςςς 

[μοῖρ ῖρ, 

δΕ6Σ Α. Ἐς Β ὃ ἢ πὶ 6. 

φεατ τοῦτος 

1899, 



«δι 

οὐνανν τε Τῷ 'πῷῶ ἢ 

Ἴ 

αὐνάν } ̓ ᾿ ὐ 
ΤῊ ἀιομνε: 

-. 



Ν δ ν οὐγ {: 

Ῥις ρστοίβοῃ ϑομνοτρ κοιίεη, Ἦοικα οἷπα8 νοῦς 
βίου θθποπ (ἀοἰομγέομ μογαιιβΖαροθοπ. Καπη αι ])ογ- 
Ἰοηῖρα νυὑγροπ., ἀογ 56] δὲ οἰπθη 80] ομαα ὙογβιοΒ 
Θεοηιδοιί μαί, [Ιῃ ἄογ Βειγ απο ἀεγαγίσοῦ ὙγογΚα 
ὙΪΓὰ ἀ165. ἀθογβομοη., 861 68. ΔΌΒΙ μον οὐοΓ. 008 
πἰοπί, ἀπα πιὰπ ἰορὲ πὰπ οἶπα ΥΥ̓ εἰΐεγοβ εἴπη δδαίβ- 
δία Ὁ ἃπ ἀἰθβθίθθη, ποῖ πὶ δῖα πίγροπά ΖαγΘΙ Ποη 
γγΌ]]6η : 885 Ἐπ ατγί]6}} ἰδὲ ἀπ σον ΒΉ]1οἢ : 50 Εἴ - 
νγὰ5 ῬΆγΘ ῬΈββοῦ πηρεάγαοκέ. σοθ]ὶεῦεπ. ΟἾπο ψεῖ- 
(ΕΓ 501ο6 {γέμει σὰ ρυϊοπ.., ἀπά ἄογοη γί Ζὰ 
Ἰηθββ6η (Ὑγ6 1} 465 ΓΒ ] θάγοη ἀπά Τὐπρογθομέίοῃ ταθὰν 
ἀατη ᾿ἰορέ, 8. 'π οἰποῦ Καγζοη Αὐίεγάραπρ πδοθρο- 
Ὑν’θβθη. ὑγογ θη Καηη), 80 ἀρογροθ θη. ἩΪΓ ΠΙΘΥ Εἷπ 81- 
ογοθ, γομ ἄοπὶ νουβίοσ θοποη Ῥγοίοββου 5 πῃ ποῖ οΥ 
Ῥοαυθεϊίοίεβ μος 465. ΑἸβοιν]οβ, ἴῃ ἀον [ΠΡ εγΖει- 
θυμρ. ἐἰα5. ἀἸε56 Πφαγθοἰίαπρ' 50. πιᾶηο 68 ΓΓΥΟΠΠΙοΠ 6 
τππᾷ Νεια θηίμᾶ!ξ, οππρϑδομίες Ὧογ Ὑ εγβίοσθεπα ἄσγοβ 
ἄεη Τοά νοιβιπάοτί ψψαγθ, ἀἷθ Ἰοίχίς Ἐἰ61]Ὲ 8 ηΖι]6- 
ΘΈη, αἴ6 ποοῖν πιϑποῖα Πποθ πεῖς δαβρορ]οοη Βα- 
θδη ῦγάθ, 016 Αυΐπαμιπθ, νϑίομα 5 Ομ οἱ ἀ 6 σ᾽ 8 
Βεαγθεϊίζαησ 468 ϑορμοκίοβ ὑπαὶ Αἰβοθν]ο8. ἴπὶ [πα π 6 
16 ἐπὶ Αιβία π6. σοίαιπάεῃ πδΐ, θον ει Ε δἰηγοιομοπ, 
ἀἰαἴβ ἐγ πἰοδέ σνογρ θ] οι βοίπεια Ζ1εἰ οηἰρορεηροβίγοδε 
μαΐ, Ἰὔπρογοη 1 βοτη ἐἶδ5 Ὑεγβίθ μά η15 ἀϊθβοῦ Πτομέεν 
χὰ οἰ οἰοίογη, ὙΥῚΓ δα ΠαἸΐθῃ ἀπ 8. Δ ὈΒι 110]... τη ΕΓ 
ἀθει ἄθῃ Ὑγογί ἀἰθβοῦ ποθι Αὐοῖξ χὰ βάροῃ, νγοὶ} 
ΙΓ ὉΠ5. πἰοιί Ὀοίδμϊοί {8 |6η., ἀα5 (οἰ(εδυιίμο}} ἰιαϊ- 
ἴῃ δὰ Κύημεῃ. 



ἵν 

Ὁϊα Ἡοτγδυβσαῦς ἄογῦ Πεατθοϊίππρ 65. Αραπιο- 
ΤΏΠΟΠ 81 56} 5ομ 1 οτΙρ. 80 Ποη ἀ6βῃα] 0, γαῖ! οἱοὶ 
πὰ ἄογ Οομπηθπίδγ. ἀπά πἰομέ ον Το χί πὶ ΝΝδοῖ- 
ἰαΐί5β 'π4. διοῦ παυίπίς ἀογ Τ οχί Δ|16ὰ παρ ἤδη 
πὶ (ΟΟΠπιπιθπίαυ νουπαπάθποπ ἀπραθεη ρσοᾶημάογέ τγοῖ- 
ἄρῃ, εγ Ἠδγδιβροῦεγ παΐ τηϊΐ 516} 565 νουϊᾶαρ- 
ποηᾶοῦ ΜΘ ἀΐοδα βομνίοσισα Αὐΐραθα Ζὰ ἰὔβεπ 

᾿ σψουβιομξ; ἱπάθβϑθη βίο! οὐ Κοίποϑυνορθ 'ἰπ ΑΌΓΘαΘ, 
αἱ ἴῃπ| ἰγοίζ ἄθπὶ Νίδμομοβ οπίραπρθη ϑθύη ὑ]γα, 
Εϊπὸ 5οἰδϑίδίπάϊσο Αὐθοϊξ ἰδέ οὔπα Ζυγοιε! [οἰομίοῦ 
ἀπ 5᾽ομΈγο ἀυγομΖαξιῃγοη, Ἐσοποῦ Ζαίπαίθη Βαΐ 
ΕΓ 510} δαθεὶ οπἰμαϊέοη, δαΐίβου ἀογ Κἰοίηθη Ζαραθα 
Ζὰ Ὗ. ὃ, ἀϊο τηὶΐ ἄεπι Αρβαΐζε θεριπηί, [2168 ἰδέ 
δἷπθ ἄεγ νἱοϊ ἀδυϊροη (6! ]|6η.,, ἄογοπ ΕγκΙᾶγαπρ ΠΟοΙὲ 
Ὀ15 εἰσί πιομέ 415 ΔΡσ βοΙοββθη Ζὰ Ὀαίγασμέρη ἰδέ, 

Βεὶ ἄεπι οπίζεγηίοπ Ὠγιοκογί βἰπα εἰπῖρα Ὑεῖ- 
β6οη βίθμομ ρου] εῦεη, πὶ ἄεγοπ ἀρᾶπάθγαπρ 416 
Τιοβοῦ ογβαςμέ τνεγάθπ. ἀπὲ ϑεϊίς 88 ἰδέ α16 Ὑεγννεῖ- 
βαηρ δ ἀἃ5 ϑ'δομνθγΖειο μη 5. Ζὰ δίγειομθη, Ὑγ6 1} 65 
ἴπ ἄεγ Ηαπάβομγης (65 (ΟΠ οπίδυβ διοῖ πιοῃέ ἔδπά: 
ὅθε 80 5, 194 ἀϊε γεγνείβαμρ δαΐ εἶπα Βαπιο απο, 
θοῦ τυ] οι κοῆγοπάθ ὕετβθ. Ἐγράμηζοη Ζὰ ὙΠ] 6Π, 
ἕα5 ΘΟΒ ποῖ 6ΥΓ πἰομί ραβομγίθθοπ παΐ, ἅΡθῈΓ Ρ6- 
τ5 σαροῦοη Πϑίίς, γα μη ΕΓ 5εἰθβέ 416 Ἠδγαιβραθα 
Βαβογρεη Κοππίθ, τνᾶγα 16 θη 8}}5 ἀπ βοπηθη σο6- 
856π, Βεἰβρίεϊς βοίομοῦ (6! 6 η ΠΔΟΠ ΖΕ Εἴβε ἰδὲ τπ- 
πα, ΞΙ  ΘΘΟΤΟΥ. 1070 ἰδέ Ζὰ ἐρῤν  Αρῷ ω; ΌᾺ 
ΦΟΥΎΥΘΟΣ χειρὸς ; 5. 209, Υ. 1086 “ά᾽τδου ; 
5, 904. γ. 1088 ἀκύρεοστος. Ἄν: 817 δέ 808 εα 
1626 ΔΑΙΓΊΣΘΟΣ οἰμΖιβο μα ίςη; Υ,, 1028 ἐκ τὰ 
ἰθβθῃ, 



Ἰϊη]ολίπ ἢ Ρ. 

Αρδιβοιμμοι σέ θαγοὶίβ. χθῖ Ζαΐγα νοὶ Ἠδυβο δὉ- 

ννοβθ μα, πϊὰ ἀον ΒεΙασοσαπρ Ὑ Γοΐδ5 θ6βοιᾶΓ οί, Τὐπίοτ-: 

ἀοσβαα μαὲ βοῖπο Οδειίίῃ ΚΙγίαϊπηποαίγα χϊδ ἄθα Αἰρὶ- 

5ίΠο5. ἴῃ νουθοΐεπθι {Ππρᾶηρσθ σοῦ. ὑπὰ χτηϊέ αἴαβομ 

ἄθῃ Εππίβο μα σοία[πύ, ἄθῃ Ασαιηθαποι Ρεὶ βεῖπον ὔοΚ- 

Κομ χὰ ἐδάξοι, 085 δίζοκ. θερίπηῦ τϊξ ἄθα ΚΙίαρθι 

(65. 88 ἄθ Ῥδοθ6 ἀ65 Αἰγοϊἀθιραϊαϑίοβ Ζὰ ΑΥσῸΒ. ΖῈ 

ἰδοοθαομβίαπς ἀθ5. αἷς ᾿ὐγορθογυμς 'Γο]α5. νογκῦὔμαοπαθι 

ἐοαθυΖο οθηβ.. δυΐροβίθ θη ὙΥΔοΙίθγβ.., ὕρεσ 416 ὰπ 

50 Β0 ἢ. βδῖδ δἴμεπὶ ὅλ γα δυθροβδίαπάθμθη Βϑβοϊιννοσάθῃ 465 

Νιδοβέννδοιιοπβ ὑπίον ἔγεῖοπι Ἡΐηπιε]. ὙΥ̓δηχομα δὲ χἱί 

5100). δα υβύ βργιονέ, δυβομϑὶπὸ δὰ εἰπιη! ἀὰ8 δυβθιπθ 

᾿ὐθιθυζθίοθη, ννογῦθου οἵ βοῖὶπθ Εγευᾶο Ὀοζευρί, ὑπᾷ 

ἰδηπ ζογίθι!ῦ, ὑπὶ 65. ἀεν ΚΙγέίαϊπιπεβίγα Ζὰ σηϑίάομ (Υ͂. 

Ι -α 859). Ῥογ Ομογίζμγου Ὧ65. δυξιγοίεπάθη ΟΠοσβ θ6- 

κἰμρὺ ἴθ Ζϑη)ᾶ τῖρα ΑἸ ννθβθημοὶῦ ἀθ ὑπ Ἀδοῖθ ζψὰ 

πΘπθῃ δυβραζορσεπθη Αἰγοϊάθπ πϊξ ἰπγον Ηδογα, ἄθγθῃ 

ΒΟΒΙοἴκβαὶ πθδῃ ΔὈννδγίθῃ τῦ586, υπὰ 485 ΖυγοκΚὈ] ΘΙ Πα 

ἀε5. ΟἸνογδ ὑυερθη ΑἸτουβοιννᾶομο, θᾶπῃ ρἱθῦ δὲ βοῖμθ 

γεγνυυπμάθγιηρ ἄθεον ἀἶθ Ὑδγδη!αββαησ Ζὰ ἄθμι πὶ Ἠΐη- 

του ργαπάρ. ἀον Βὕμπο νοῖ ἀογ ἈΠ δἰμηποβίγα δηροβίθ  ΐθι 

Ορίοιν χὰ οὐκοπμθι (Υ. 40 --- 103). Ἡϊεδτγαυξ σοάρηκί 

ἀον μον ἴῃ. οἴμοι δβαμ θα ἀ65. ὕοἱ ἀο γΥοραθιδο ἀν 



ΥΙ Εἰπιοϊίιηρ, 

Αἰτγοϊάθη ουβο πο ηθη, οἶποη ἰγβομεῖσοπ Ἠδδθοπ Ζευῆεὶ- 

ΒΟΠοπάθη ΑΟ]ΟΓΡΘΔΓΘΒ Σ ὑύθίομοβ Ζϑῖομθπ, πδοὴ ἀ65 Καὶ- 

885 Αὐδβαρθ, αἴθ ΕἸππδηπιθ ὙΤ͵οἑαθ ἀυτοῖ αἶα Αἰγοϊάοθπ 

Ῥεάδυΐα, ΔΌΘΥΓ δος ἄθῃ οτῃ ἀογ Αὐίοπιῖβ, ἀογ ϑοῃῦζΖε 

Ζουΐη 465 Ηδδβοπ, Ὀοζγοπέθῃ 8556, υυθίομοπ Ῥαΐδῃ υϑῦ- 

Βἰπάργη πιῦσθ.ς ἀδιηϊέ πἴομέ ὑνεραη ἀογ δόμα ἀογ Οαδί- 

ἀἶπ εἷπ Ορίευ, ν»ῖθ ἀδ5 ἀδν Τρῃϊσοηοῖα, ποις ντεγάθ, 

γγο υγο ἢ Ζυνβομ 6 η ὅεπὶ Ασδμθιποη ὑπά ἀογ ΚΙγίαϊπιπο- 

δίγτα Ζυνϊβί δηίβίαπάοπ, Νὺυν ζεδυβ Κῦππθ ἀαγῦρεν 66- 

ὙΠ ῖΌ σοῦρῃ, ΟὉ πιδῃ βἰοἷι. ὑύθρθῃ ἀ16565 ζεϊοῃθπβ θ6- 

γυΠῖσεη Κῦππηθ, ΘΓ, ὙΠ  αἴ6 Μδπβοιεπ ἀυγοι (ε- 

ὙΥΙΒΒΘΠΒΌΪΒ5886. ππᾷ 1μοἰάεῃ Κίὰσ τϑοῦθ. Αὐοἢ Αρδιπειθποῃ 

ὮΔθ6 σθσεη ἄδι, γὸπ ἀδγ Αὐύεμπιβ Βουγθ γοπάθπ αθρθη- 

νυὔπάθ ἀπά ὑγορεη ἀ65 Εϊεμαβ ἄογ Οτϊθοῖθπ Ὀδῖ ΑἸΠ15 

π8Ὸἢ (65 ΚΙ α5 Αὐββρύθοιθ ἴῃ ἀϊθ Ορίεγαμρ δϑῖποῦ 

Τοομέεν σον ρεῖ. τνὰβ σον 5 ἐγαυγῖσα ΕΙσο πα πδοῆ 

δῖον 2686. ὑπᾶὰ ἄθῃῃ Αρδιπεῆποῃ ᾿μεϊάθπ ὙαγΌΥβδ 6. 

Βοοῖ τῦρσϑ νυθηϊρβίθπβ ἵπὶ ΤΠ Ὀγῖσοπ 8165 οἰ οκ οι σο- 

Ὲπ.. ὙΥἱθ 65. 8100} ΚΙγίβπιποβέγα πυὕπβομο (Υ͂. 104 --- 

250), 6 πὰπ δυζίιείεπάθ, ὑπᾷ γοη ἄσπι Ὁδογίμ σου 

μ80ἢ ἀεν Ὀτβδοιθ ἀδὺ δηροβίο απ Ορέογ ρσεΐγασία ΚΙν- 

(αἰ οβίγα πιρϊἀθί α16 ἘΠππαῖπιθ ἜγοΪαβ. θθβοιγοῖθὺ α16 

Ἀπογάμυπρ ἀεγ ἀΐεβα Κυπάθ βοβηθ}} θεξοόγάογπάθῃ ΕἰΘΌΟΓ, 
Ὁπὰ αἱ βίοι ἴῃγ Ἰεθ ας γοῦ αἴθ Αὐρεπ βίο] επάθῃ ὙΥ- 

δἄηρθ ἴῃ ἀδγ εἰπροποπιπίθπθῃ ϑίδας, ἀπά δοβϊεῖδί τηῖΐ 

ἄεπ ὙΥΌΠΒο 6. ἀδί5. ἀἷθ δίεσου. ὑπὴ 1πγ οἰ ΚΙ ΟΠ θη 

ΒὔΟΚΚΟΗΡ Ὑῖ]Π]οπ, δῖοι πος ἃπ ἄθη Ηθὶσ μηθτη ἀθΥ 

Οδίίογ νογργοϊξεπ τιδομέθη (Υ, 25] - 843)», Νδοὶ- 

ἐπὶ ἀογ ΟΒογίσηγου 16 ΚΙγ αἰπηποδίγα ὑύθσθη ἸΠΓΟΥ γοὺ- 

ηὐηίσοι Ἀράθ ροϊοδὺ παί, ρῥγεϊβοί δὺὐὺ ἄθ ζθυβ νύθρθιι 

ἄἀεν ΕἸΠΠΔΙπΘ Τ͵ΟΪα8, ὑογὰπ ἄθγ Οὔοῦ οἶπθὴ ἀθϑϑης 

61, ἴπ Ὑνϑ ομοπὶ οὐ σ᾽ οἷο ἴα }}5 ἀΐθβοβ Οἰθβοῃῖοκ, 15 νομι 

Ζευβ μοιγμγοπά ἀδυβίο!!ς, ἀθν οὔθ ἀδη ΕὙονοὶ ἀογ Ὁ ευοι- 



Ἑἰηϊοιίυηρ, ΨΙ 

τδείροη οὐδέ 8ὴ ἄθῃ ΝδοιΚοιππιθη σδοῖθ, οὗπθ ἀαίς 

δομβέ ἄεπ ΕἼΘ] δβοιίζο, Αγρ ἰδέ νογίγα ἀυγοῖ 

Ὀεθογγοάυσηρ,. εαεγ ΕὟΘΥΘΙ ΡῈ Ζιθιιθ Ὑθγάθγθοπ πδοῖ 

50}, 850. 808 δὺο Ῥαχὶβ αἷ6 Οδβίξουπαδομαϊε οπί- 

γυεϊῃΐ, ὑπὰ Ηδ]επα 56 ἀυγοι τ Εἰπίννοϊομυησ ϑοδυ!ὰ 

8ὴ ἄεμῃ Κυΐερα ὑπᾶὰ ἄδπι {Ππίογρϑησο Τγοΐαθ. 80 νυἷθ 

δια ἀεη πρὶ οΚουεγ κΚυπαϊσυμρεπ ἀοΥΓ ὅϑθμοσ. δὴ ἀδ 

Τγδῦο ἰπγοβ Οαίίεμ, δῃ ἄθπι οἰ ηθυΖθ 50 Υυἱϑίοῦ Εδ- 

μαλ] θη, ἀἶθ ρου 1Πγ νὺῦ Τγοΐα σοί! ]θπθη ἀπρθῃοτῖσοῃ 

νυεϊπέθπ, πᾷ σερϑῃ ἀἶθ Αἰτεϊάθη ΚΙασα ζὐμγίθπ, νυθίοιθ 

ΚΙαρθπ νοη ἄδη Οδίίοτη σεμῦγί νυὔγάθῃ, πὰ ἄθη Αἰγοῖ- 

ἄδῃ ποις δημάουβ 815 νθγάθθ] ἢ νυθγάδθῃ πα βίθη. νυν 

νεγκῦπαθ πθδη Ἰείζί ἴθ Εἰππδιπιθ ΤΊ οἾαβ9 806. ἀἴθ565 

Θετγὔομε γῦθγθ νομ οἰποὶ ΨΥ εἶα μοι, ἀπά ΡὈεαῦγίεα ἀοΥ 

Βεβίδεσυπρ (Υ. 8344 --- 4716). Ὁϊ6 νυἱθάθυ δυζίγοίθεπάθ 

ΚΙγ αἰπιποδίσα , νγϑίομθ ἀἷθ ἰεὐζίεπ Αθυΐβογυθησθῃ ἀ65 

Οοῖβ ροϊόγε μδὲ, νου Κῦπαοί ἀϊθ Απκυηΐ οἶποβ Ηθγο] 48, 

πὰ χίοέ βἱοι νυϊθάθγ ἱπ ἄθῃ Ηἰπίογστυπά ἀογ Βὔμπα 

φζυγῦοκ. 6 Ηδγυϊὰ θερτγῦϊβι συθγϑῦ 4858 Πεϊπιίβοι Ἰμδπά 

ππᾶ ἀἰα νδίουϊδπαϊβομοη Οδίζογ,, ἀδπκί ᾿θπθη ζὔγ βοῖπα 

Βοίίυπρ, νεγκαπαει ἄδμηη αἶα ἈὔοκΚειν ἄἀε5 Ἡβογοβ υμὰ 

ἄἀε5. Αρᾶπιειῃποη, ὑπα πηε]άοΐ 416 ΕἸΠΗΔΉπιο Γ Γο͵α 5. ννοΥ-- 

δυΐ 6, νὸπ ἄεπι (Ποῦ Ὀερτγῦπέ υπὰ νορ ἀν ϑεβπβαυοέ 

ἀε5 1,δηᾶθβ ποῖ ἄθμ ἤβδβεγθ, 80 νὰἷθ γὸπμ ἀ6Υ βομθομέοι 

Αὐύμγυης ἀον ΚΙγίαϊπιποβίγα εἰμὶ ρθγμπδίβεη ἴῃ Κοπηί- 

εἱρ σεδβείχί, Ζὰ εἰποῖ ϑ'ΟΒΠ! ἀογυπρ ἀογ 1μεἰάθῃ ἀθ5 Ἡθογοβ 

χὰ ὙΥΆΒΒΕΥ υμπὰ χὰ 1μ8πά46 ὑρεγρομέ, τἀμὰ δῖοι ὑπὰ ἄδεπ 

ΟΠοῦ ἀδπιϊξ ἰγῦρίοθί,, ἀδίβ πὰ 81165 δἰ ὕοΚΙΙοῖ ἀθοιβίδη- 

ἀδπ βεὺ (Υ. 477 --- 574). Ῥὰ (ἐὺ ΚΙγίαἰπιπεβίχδ, 

νυ ϊθάον μογνοῖ, ὑπὰ βαρί: βἷθ μβαῦ δίοῖ βοιοι ἅθου αἷθ 

δυο ζοίομαπ σαοίγου ὑπὰ ρσοορίογύ, ΟὈρΊοῖοι ΜδμοΒο 

ὁ5. ἴδγ νϑγάδομς πᾶ ῦθ; δυο Κῦμπμο 516 οἰΖὺ ἄοιῃ Βουομίο 

Ὧε5 Ηογοϊάβ Κοὶπ εν βοβοηκοι., ἀᾶ 516 πὶ ἄθα Απ- 



ΥΗ Εϊπϊοἰϊΐαπσ, 

βίαϊίεπ Ζυπὶ ΕἸηρίαπρα ἂθς Ασα πηποπ Ὀοβοϊά σέ δον, 
ἀσηκοὶ δυΐ ἄδββεη Εσιογάθπησ πἰπαρθυξεπᾶ (Υ͂. δ71ὅ --- 

600). Νίαοδάθπι ἀθν Ἠργο]ὰ εἰς θεῖ ἴῆγοπι Ὑύδσσαησα 

ἀε 58} φεϊονέ, ἄἀθν ΟἸΟΥ θοῦ ἴμπ δυΐ ἴῃγθ υνϑῖιγο "6 6- 

5'πηθσπρ ΔΌΪΠΘΓΚβδπΙ σοιηδοιῦ., ὑπᾶ δον ποῖ ἄεπὶ Νῖς- 

Παδοβ οὐκυπαϊσοῖ ἢαί., ᾿βεβοιγεῖθέ ζεπεῦ ὑπροῦη. ὉΠῚ 

ῖϊοδέ ΒΙΟ(οΥο 8. ἀπίου ἀδ5 ΕὙθαάϊρθ Ζὰ τηϊβοῖθπ, ἄθπ τὸπ 

ἄεν ΕἸοίέα δυΐἰῆγον ΕΠΟΚΚΟΩΥ σορ Τ τοῖα δυδρεβίαπθπθη 

ϑίυστη, ἀοὺ υἷε] ΒΒ 176 ὑπὰ Μδπβοιιθπ νεγπιομέθς. , πὰ 

ἂδ8 ΒΟ ΠΗ ἀ65 Δίθποϊδοβς νϑυβοίασθη μα 069 Οἢη6 ἀκ Ἰη8η 

Ἰεάοοῖ 8η βεΐποῦ Ββίξαησ νογζνυοϊτείη ἀνθ, Ηϊεγαυΐ 

εἶ ε΄ σπτορ, ὑπὶ ἄοπὶ ΑΘΔΙΠΠΘΙΠΠΟΠ οπίρερεη Ζὰ σεῖεπ 
(Υ. 601] ---.- 668). δείχέ Ὀεβίπρε ἄεσ ΟἾογ ἄεπ Ρ6- 

ἀδυξζυποβυο θη Νπιθη ἀογ Ἠδίεπο, ἀἶθ ἀστοι ἴτε ΕἸ αοπέ 

Κυίοσ οὐγτεσέ ὑπὰ Ὑεγάογθοη ὕθεν Τγοΐα ὑπὰ ἀδ5 Ησλυβ 

ἄες. Ῥυΐαπιοβ. σοργαονέ ἢαῦ6. ΟἸϑίοι εἴποι Ἰυπρσοη 1ωῦ- 

6, ΟΕΥ δηΐδηρβ βϑηΐί σϑύύθβθη βού, ἀδππ ΔΌΘΥ ἀυγοὶ 

Μίογάθπ δβεΐῃς 1ωὐννεππαίυν δη ἄθπ Τὰρ σεϊερέ ἤαθ 6. 56 Ὺ 

δυοῦ Ἠδϊοπα ἱπὶ Απΐδησθ βδδηΐέ ρϑνύθβθη βρᾶξζει ΔΌῸΓ 

εἶπα Ὑθγάουθουῖη ἀον Ῥγίδιηϊάθη ρσονοσάθεῃ. ἀτοίβεβ 

ΟἸάοΚ μᾶΡ06 πίοῃΐ ρσγοῖβοβ. Ὀπριῦοκ συγ ποίπννεπάϊσοπ 

Εοὶσο, βοπάθγῃ ἘΤθυοὶ ούζθιρσο πθῦθη Ἐγονυοὶ ὑπὰ ἀδὰ- 

ἀυγοῖι δ γάθυθεπ, 50 νυν Τ υρεμὰ ποὰθ Τυρεαπᾶ δγζθυρα : 

ἀΐε Οδιίίπ ἄον (ἀογθομ κοι ΔΌῸΥ νουμϑυυ οἶα οθθπ50 

ἐυσομάπεαίίο ΝΙεατρ Κεῖ, υνῖθ δα ἤγουν θ μαίας Ἠομοὶί θ6- 

δίγαί (Υ. 669 --- 760). Ῥεῖ δὐυΐ εἶπεπι Ὑύαρσεπ παϊέ 

ἄεογ Καβαπάγα δυΐ ἄθσ Βὕᾶμπθ δὐβομοίποπᾶθ ἃ ρδιμθπιποπ 

υυἶγά στοῦ ΟΠουζαγοῦ Ὀερτγῦϊπε, ὑπᾶ δυΐ βϑΐῃθ ὑυδῆγθη 

ὑηἀ ζαϊξοῆοπ ΕὙθυμθ δυϊπιθυκβαπι σοπιδοιθ, ἨἩἰογαυΐ 

ἀδηκέ εὐ ἄθη αὐξέεγη ζὔγ βεῖπθ Ηὔοκκειγ ὑπὰ ζῦν ἀϊε 

Ἐϊππδθιηθ ᾿Ττοΐδθ. Ἰοῦὲ ἄο ἴον νύεβϑι βεῖϊποῦ συΐδη 

Οδβίπηυπαοη, σὔμπι ἄϊΐε “ΕὙουπάκοϊαῖε. ἀπὰ του ἀες 

Οὐ νββοιβ., νογβρυιοις “αἶα συΐίοεπ Βῦγρεν Ζὰ θείοϊμεπ, 



Ἂν συ τ ΟΡ ΝΣ 

Εὐἰπἰοϊίαπρ. Ιχ 

αἰ βεμἸθοϊέθη πὰ δβίγαίοπ. ὑπ τν}}} οὔθη ἄδπ Ὑδροη 

ὙΘΓΪΆΘ56π,, ππὶ| ἷπ δβϑίπθῃ Ῥα]ϊαδί οἰπζυίγοίθη, 1084 

ΚΙνἐδΙ πηποϑίγα δι, σοβίθῦ 8|16 Απννεβοπάθη ἴπγο ϊθ8 

Ζὰπιὶ ΑρδΙΠΘΠΟΠ, δο]ἀογὸ ἰπγο Βοβογρηΐθβθ πὴ δοίη 

16 θοπ ννᾶῆγοπα βοΐποῦ Αννθδθημοῖῖς Γἢτέ ἀθη Οταπ 

8Π9 ὙΥΔΙΌΠΙ 516 ἴἤγοη ϑόμη Οἰοβίοβ ἄοῦ ΜΠ ἀθη νὰ- 

ἴεγ δυοὴ ἢαῦθ διηρίδμῃρομ 50116η.9 ἄδθι ϑδίσορμῖοβ ἔθϑτυ- 

δεῦοπ βάρ: ἰορὺ ἴσο ΕὙὐθυάθ δὲ ἄθπ “0. ἀδ!5 ἰδ 

ἀπρε!οιοπ Ὑγάᾶσπιθ ἀπᾷ ἰβγθ ΚΙαρσθη ὑπὶ ἄδηῃ ἴῃγ ἅδον 

Α116ὲ5. σεμοπάθη σοι! νου θεν ννᾶγθη, ὑπ Ὀδῆθμ! 1{- 

τὴ ῬΙΘπουῖπηθ9.9 Ῥυγρυνίορρίοῖθ δυβΖυθγθι θη, ἀαιϊῥ 

ον Ζευβίῦγοι ΠΙΟῚ5 δοίη ὙΥ̓ὑγάθ ροιμᾶ 5. βϑίποῃ ἔπ ίη-- 

χυρς Βα]ίθ, Ἀραπιθιῆποη ψϑνυ οι Ὁ ἢ {Π|61}5. ἴπγ [,0-- 

Ῥορβουμεθυῃσοη.. {{|6118 416 Ατί. ννῖθ δ ἱππ θπιρίαπρθη 

ὙΥ}}}5 δὺβ Εὐτγομῖ, οὐ πδοιίθ δον νγθρθη ἄθ5 [76 061- 

τη 5.9. δυΐ Ῥυτγρυνάθοκθοῃ οἰ μμ συ ρθ θη, ἄθη {7πνν.!|6ὴ 

ἀεγ Οὐίίεῦ ὑπ ὕν]6 ἸΝαοιγοάθ οἱ ἤδη δίθπθομθη ζΖι- 

16 θη. σίθδύ ΔΡ6. μά! οῖ ᾿πγθη ΒΙ(ίοη πδοῖι, Ἰἅ πὲ β'ο ἢ 

Ἶεἀοοῖι νουθοῦ αἶα ΒομυΠ6. δυβζίθ θη, πὰ ῃἱοῃδ τηἱξ ἀΐ6- 

56 ἄεδῃ ΡιΡυν χὰ Ὀοίγοΐίθη, ὑπᾶὰ δπιρῆθ!ς αἷς Καϑαμάγα 

ἐὸν ΜΠὰς ἀον ΚΙγίαϊμποβίνα. Νδοιάθηι ἀΐθθα ρσοδαϊκογέ 

ἰαὰΐ., ἀδ5 ε5 Ῥυγρυῦ σοηυσ ραῦς, ἀδῖ ἀδ5 Κῦπιριοιο. 

Ἡδὺβ Τ]ευογῆυ 5 ἀᾶγὰπ μαῦρα, ὑπὰ αἰ 5ῖ6 ἄθη (ἀἰδέξογπη 

νἱδὶ ἄᾶνοι ροϊού πᾶθθη νυὔγαθ, νύθὴη ἀΐθ Οτγάκοὶ ἰδν 

δεξί ΜΠ 6] πα ἀϊ6 Ἠδπά σοῦθῃ Κῦπποθη, ἀ65 θιμδ ἢ ]α 

ἘἈΘΟΚΚοῆγ, ἀἶο ἀο Ηδυδθ σὰ θεν Ζοῖϊξ Πιδοιδέ ογέγθυ- 

Ποῖ δου. σὰ θθνίγκοη.. Ὀϊ(οῦ 816 ἄθῃ ὥθυβ, ἴῃ Ζυνεῖ-- 

ἀευίίρσοη ΥΥὐονίθη 9 αὑτὰ ΕὐγΓΠ υπς ἴπτοῦ ὙΥἄπβοϊιθ. ἀπά 

{6 τοῦ ἄθπι Αραπιθηποη ἴῃ ἄθῃ Ῥαϊαβύ δἷπ, νυᾶῃγοπά 

Καβαπᾶγα εὐ ἀδπὶ Ὑὕαρθ νὸν ἄθι Ηδυβθ ζυγίοκυ]οῖθέ 

(Υ. τὶ - 982). δοῖχε βέϊμιπιῦ ἀον (δον δἴποη (16-- 

580 8). ὙΨΌΣ οὐ δϑῖμθ ἀπνν Κα γ᾿ οἴθὰ θα ρθη Αἰμμαι- 

ὅθ πὰ βοῖμα νουχδαρίποῖς, ὑγοΐζ ἀ46γ. πδοὶ δῆσον ΑΡ- 



Χ Εἰηϊεἰτυπρ. 

ὙΥΘβοηποἰῦ πὰρ οὐοϊσίεῃ Εὐοκκυηῖε ἀ65 φογοβ, 8ι85- 

ἀγῦοκι. υπὰ ἄἀθη Ὑαπβοῖν πηζυξζαρσι, ἀδ[5 ϑοῖπθ Βοβοσρ- 

πἶδδα πἰοθέ σὴς ἴῃ ΕΥΓΠυπσ σοθθη πδομίεπ, δ ͵8ἃ 

δοῖ 8.165. πιθηβο οι ΟἸᾶοΚ ἀπά {Ππρ|ῦοκΚ πἰομπὲ ἄθα 

μδομβίθη Οἱρίει ἐγγϑῖοθθ, μὰ ΠῸΓ σοροὴ ἄθῃ Τοὰ Κοὶπα 

Ἡδΐδ πῦρ! οι 5605 ὕθγιρθηδ βργᾶοῃθ δ δῖοι σοῦ ἀδυύ- 

᾿ἸΟΒΟΥ δυ8.9 ννθ ἢ Γ᾽ Θῃ6 Ζθυρθῃ δ6ὺ.9 ἄθῃῃ Καβαπάγα 

ἰδῦ ποοῖβ ϑηνύθβομά, ὑπὰ ΚΙνίαϊπιηοβδίσα Καειγὲ οθθπ 8δὲ5 

ἄεπι Ῥαϊδβδίβ χζχυγῦοκ (Υ. 92 -α 1004). Ῥίεβθ ἰαάεθς 

ἀϊε Καβαπάγα εἶπ, ἄβθη ὕαρεη Ζὰ ψϑυϊαββθη, ὑπᾶ ἴῃ ἀδ5 

Ηδυβ οἰπζιίγείθη. υγοζὰ δ16 δυο ἀον Οἰοῦ δυϊογάογί. 

)ὰ 516 δθδγ δυΐ 1᾿ῃγοιὴ ϑ᾽΄Ζ6 Ὀθμαυγοπά, οὔμθ θίνναϑ Ζὰ 

δΥνυϊθάθτῃ 9 ἴπ οἶπθ Αὐῦ ργορβθίβομονυ ὙΥατἢ Δυβογυθοι θη 

ὙΥ1}}. νου ῃού ΚΙγίδιμη ποδία. ἀδι5 56 πιομύ δὺ5 ἴὅπ- 

Κυπάς ἀδὲ φυὶθοβίβομθη ΞΡΥΔΟΠ 6 9. δοπήάθυμ δὺ5 ΤτοίΖ 

δομννεῖσα, πὰ βελιύ ἀγομβομὰ 80 (100ὅ΄.--- 1038). Αὐυῇ 

αἷς Βιζίεη ἀεβ Ομοῦ5. νϑυ δ. δπάϊτοῖ Καβαπάγα ἱμγοπ 

γαρει, υμᾶ γυϊῦ ἴπ νον Βερεϊβίεγαμπρ Ζὰγ αγννυη- 

ἀογυπρ πὰ ϑοθγθοκοη 465 ΟΠοῦβ ἄθῃ Αροϊίοῃ 8η, ἀδ[5 

ΕΓ 56 ποοὺῖ ὑῃρ] ΚΠ Ομ Γ σοιηδοιῦ ὑπὰ δὶ Ζὰ ἄθῃ ἔγθ- 

νοὶ αΐίεη Ηδυβα ον Αἰγοϊάθῃ σοί ῃγο Πα θ6. νοὸ ΚΊΠΑΟΡ 

βεβομἰδομίθέ, ἀπὰ ἀδ5 ΕἼ δἰβοῖι γοῖ εἰσπθη Ὑ δίθι βθρΈββθῃ 

νυογάθπ 5609 νὸ αἷς Οδίἶπ ἄθι Οδίΐθη ἰοίχέ ἵπὶ Βδάβ 

τς εἴποι Ναί υμηβίγοκθ, ὑπὰ δυβοδίδρο, ὑπ νγοὸ δ 

οἷθ βϑι δύ ἱβγοῃ Ὀπίογραπρ ἥπάθῃ ννεχάθ. πδομάδι ἰδ 

πὰ ἀεν Πμτῖρεμ ΟἸῦοκ ἀυγοῖι αἰ ὕμρ] ἀοΚβμοοῃζοὶς ἀ65 

Ῥαγὶβ ρεβίδγι νυογάθη δεὲὺ (Υ. 1039 --- 1180), Νδοὶ- 

ἄεσπι δῖα συβῖρεῦ σονογάθῃ. ὑπὰ νὸμ ἄθῃ ὍΠΟΥ ποοῖ 

ποῦ σᾶῃ νεγβίδπάθη νυογάθῃ ἰϑύ9 ὙΥ}}} β'6 βδίοῃ. ἀβαυί- 

Ἰιοθοσ οὐκιίᾷγεπ. ἤδμηγε χὰ Βοννυθῖδθ ἱθνοΥ ϑϑβογκυηδβέ 

ἀἰο {τύδουθα μία! 6. πὶ Ηδυδθο ἄον Αἰγοϊάθῃ ἂη9 ὑπὰ 

Βογαΐε δἰοῖν δυῦ ἀθὴ Αρο ϊομ, ἀοὺ ἴδν ἀΐθ ϑϑβογραῦθ 5 

οἴμοι Βον οἷ δοίπου ΐοθα ροϑοιοθηκί, ἀῦογ ἀὰ 516. δίοι 



ΕἸηϊεϊζιηρ, ΧΙ 

βοίποη ὟΥ ἀπβοιθη πἰοδέ πὰρ 6 Γἄρσϑη ὑν 0} }]6η, Ὀαννῖγτκί παθ6, 
ἀαἹ ἴἤγοη Ὑογαυβδαραπρεη Κοίη ΟἸδιθα χὰ ΤΠ 61] 656- 

νυογάθη σοὺ. θοοῖι ἀἐὰ οὐρυθῖτ 516. νοὰ Νϑαθαι ργορ!θ- 

ἀἰεοῖιθ Βαροϊβίθυαιπρ.. ἧπ νΥΘ ΠΟΥ 516 ἀϊθ ϑομαίίθη ἀθγ 

Κίηαον 465 ΤΠ γοϑίεβ Ζὰ βϑῆθη δἰαυθί, ἄθγεη 'Τοά Αἱρὶ- 

δί!05 ἂπ ἄθιῃη, αὐτοὶ ἀοὺ ΚΙνγ αἰ ποϑίγα Ὑ υβίθ  ὰπρ Βογρ- 

Ι05 ρσειηδομίαπ Αρϑιμθιηποιῦ ἘΠᾶ ἀπάθυ]οῦ γᾶομθ., ΑΘΓ 

δυο). 5'6 ννογάδ εἷπ Ορίου ἄθὺ ΚΙ γίδὶ πηπθδίγα υνογάθῃη, 

γνε 58} 516 1ἤγθη ῬΥΘβίθυβομιη οΚ νογπιοῃίοῦ: ἀοοὶ υΠ-- 

(εουννογΐα 816 δῖον. ροῖπῃ ἄθπι Τοάθ, (δ οἵ, ζχυρ]εϊοῖι 

τοῖῦ ἀεη Τοάθ ἀεβ8 Αρδπιθιημοῃ.,) γῸη ἄδββθη ϑοιπα σ6- 

τοῦθ ννογάθ, πὰ πνοὴ ἴΠπίουρδηρα ἐον Ὀπίογραπρ' 

ὝΓΟ]Δ5 ὑπὰ ον Τῃγῖσθη νου πουρορδηρθῃ 560, 1} δαοῖι 

ἘΠΙΘΉ θη πῖομέ νἱθὶ με θ, Ἡϊδγδαῇ σα 5ἷθ οἴπθη 66- 

ΤΌΟΝ ννῖ0 8118 δἰποῖὶ Οὐαθ6 Ζὰ δρῆπάρδῃ, ἄθυ 516 1 γθιῃ 

ΘΒ 58] δηίσοροπ χὰ σοίθη Ἰδῃπῦ9 ἀδηπ ἰογάοτγἑ βἷθ 

ἄδη ΟἿΟΣ ζυπὶ ζδθιροη ἰθὺ Θίαπαμαί Κοὶς δυΐ, ἀπά 

{γ1{0 πίον ἄθιῃ ὙΥσΠΒΟΠ6 : ἀαἴ5. ᾿ἤγθη δ γάθγη πᾷ ᾿ῃύθιη 

Ἀδοθοῦ ποῖ θοῦ νϑυροϊίθη νυθυάθῃ τηῦσα, ἀπά κἰἷξ 

ἀν ΚΙαρθ ἅδον ἀϊ6 ΕἸ Καὶ 4116 πηθηβο!οθοη πη ρΘ 

ἴῃ ἄδη Ῥαϊαβί εἷπ (1151 -- 1503). Α5 πἰογαυΐ ἄοσ ον 

εἶπ Βοίγαομίαιπο ἄρον ἀδὰ5 ϑίγερθη ἀν δίθπβομθη πο 

᾿ππιηον συίβογπι ΟἸύοκ ὑπά ἅρον ἀδ8 ἄθπὶ ὈἾ5Π ΘΓ ̓ πι πη  Ὲ 

δι οΚΙομθα. Αρδιπθιῆποῦ Ὀδνουύβίθμθπάθ ἔΠποιῦοκ δηρο- 

Βί6}0 Βαΐ., νϑυπῖππιῦ ΕΓ 8 ἄδιῃη Ῥα]αβίθ ἄἰο Βίϊμπιθ 

ἀδ5. νουνυυπάθίθῃ ΑρδιπθιηΠ0Π}. ὑπᾶ Ὀαγαίῃθὺ δἱοι . νυδβ 

Ὁπίεν ἀΐθβθη ᾿ὐπιδίδηἀθη σὰ {πὰ 56 γ, Νδοὶι ἄθπὶ σὸ- 

[αἰδίθπ Ββοι υ 59 ΟΥ̓ 8116 ῃ ησθη δ'οῖ γὸμ ἄθν 5δοὶθ 

4ὰ Ὀθεγζθιρθη. Εὐβομοὶπέ ΚΙγίαϊπηπθβίγα. ὑπὰ βαρ, νυΐθ 

δῖ6. είχύ εἷπθ σῶμ ἃπύθγθ ὄργϑδοιιθ {ἀΠγθ 815. {γύην 

νῸ δ᾽6. ἴἤγοβ ἰδησδί οοία βίθη, πὰ οὕ κιῖοι δυβροίαῃν- 

ἰοῦ. ῬΙαπο5. ννοροι δον μὰ 06. νογβίθι θη. ταΐβϑο, ὅϑῖδ 

᾿ὰθο ἀθῃ Αρδπιθίμποι κε} οἴπομι Νοίζο υμιρίντοκῦ, ἀπά 



χα Εἰηϊοἰἑαηρ, 

ἱμπ ἀυγοῖ ἀντοὶ Βέγοιοιια ροϊδαξοί, ἄσπη ποοὶϊ εἴποη ἀγὶἐ- 

θη. πἰηζυσοίθσε; δου ἀ88 ΒΙιΐ, νομὴ δἷθ ἄδθσ δβίογ- 

Ὀαμπᾶς Αραπιθιῆποη Ὀαϑρυϊίζέ ᾿8}6. ἔγθιιθ δὶθ οἷ 5θὴγ, 

πὰ ἔογάθγθ διὸ ἄεη ΟἸΟΥ χὰ ΕὙἸρυαᾶρ δυῖ, ἀδ ἄδιη 

Τοὐέοη 5εῖπ Ἀδβομὲ νυ] ἀθυίδῆγοπ δου. 1) δῖοι. ἀθῦ Οοσ 

ἄθον ἴἢγα ϑρυδοιιθ νυυμάογῦ, οἱοὲ δῖ ἔπγα Ὀὐπουβοῦγοκ- 

Κομμεῖς ὑπηαἃ (ἸοΙο σα ΠρΚαὶς ροσθη 00 ὑπὰ Τδάοὶ χὰ 

ουκθηπθη; ἀὰ οὐ ἴῃ πϊῦ ΕἾΘοΝ ἀπὰ Ὑογθαππαηρ ἀτγοϊιέ, 

επίρεορηρῦ βἰε: ἀαΐβ ἀἰθ8. Αρδιηθημομ νύθσθη ἄογ Αὐΐ- 

ορίδογαηρ, βθίηθβ. εἰβηθῃ Κιμά68. ΠΟΘ πηθ ιν νογάϊθηῦ μα }06» 

ὑπὰ ἀδηποοὶι βοῆννοῖσθ ἀθὲ ΠΟΥ Βίθσνοη: ὐυγσθηβ ᾿πῦσο 

ΕΓ 5:0 νίδρϑθὴ βδϑίπεῦ θγοϊυησοι υὸῦ ϑομδάθη πὔξεῃ ς 

ἀα 6ογ 1 ννθρθῃ ἀἸθ6565 ἔθου ἢῃ8β ϑέγαϊα σϑι μοὶ δύ, 

ὙΘΥΒΙ Ομ 516 1ἢγθ. δἃυΐ ἄδθη ϑοιιυΐ 4658 Αἱριβϑίϊοβ. σ6- 

οτὐπαοία ἘὰγΟὨ ]οβὶ Καὶ 9. ἀθὰοῖ ΒᾶΡθ 6 Αρδιιθιθποη νγα σι 

Βοῖηθβ Βυιοῦβ ὅδ ϑῃϑοῆθη Τγουθ ὑπ Καβαπάγα, 815 

βοῖῃθ Βυλ οΥῖη. 9 δἰομέ τς ΤΠηγθολέ ἀἰ6 Τοαοββίγαϊθ ο᾿- 

ἢ ῖοη. ὅν ΟΟΥ νυὔπβοῃῦ βίοι Βἰογαυῖ ἀοη Τοά. ἀ8 

ἀοΥ Ἡδτγ υὑϑηρο Κοιπηθῃ. δον ὑπὰ Ζυνὰσ ἀυγοῖ εἰμ ὙΥ̓ εἰ, 

μδΔΟΒάθῃ ΟΥΓ ὙΟΥΠΟΥ υἱθ]θ5 ἀυγο οἷη ὙΥ 610, ἀ16 Ηδίθπο,. 

οὐΐδθγοῃ μᾶθ6, νύϑὶοῖθ ἀἷθ ὔυβδομθ 465 Τοάθβ ἐσ Ὑ16 18 

πᾷ είχε δυοῖν ζὔν ἄθῃ Ασαπιθηπομ δου) νϑὶ! ἀυγοῖι δῖ6 

ον ᾿ιδυβιομθ Ζνυϊδ βἰοῦδ θῃΐβροππθη 806. Ὦ]16β6ῃ 

ὙΥπμξο οὶ, σὰ βύθγ θη, ὑπα ἀἴθ56 ΑπκΙαρα ἄἀδν δβ]θπθ νϑῦ- 

νγῖι αἶα ἈΠν αἰ πιποϑίσα ἄθ ΟΠοσ, Ὀ Θβοῦ 06. νυϊθάθτς 

0] ννβπὶρβίαπθ αἴθ Αηκιίᾶρο ἀογ Ἠδὶθπθ,, πδοβάδπι οΣ 

Διο ἢ ἅδη ΘΟ οΚβαιβροτὸ ἀ65 δη  ! Βα η Ηδυδ68 815 Βομδ- 

ἀδηΐγοι ἀδυρσοϑίρ ς μὲ, υνοσὶῃ Κ γέαϊπηποδίγα ὈΘ᾽βυπηπηΐ, 

Ῥοοὶι τϑομεξεγ σοὺ δὲ 1θπ οἰ πὶ σουιηδίβθη ἀδάσγοι, ἀδΙβ 

ΟΥ̓ ποις ᾿ρθ 6 βοβδάθῃ Κῦμπθη, νύ πἰοιῦ Ζθι8 65 Ζ- 

δοίαββοι μᾶτέο, ἄθμι αἰδὸ οἰρθηί οἷν 81||16 δου! ἃ δὲ ἀ6πὶ 

μἰομύ σοπαρ χὰ θοκΚιασομάθη ϑ'  οΚβαὶα ἀθ5 Κομπὶσβ θεῖ- 

ΧὨ 558} δ... Ηϊοδαυΐ δοϑίοι ΚΙγ(αἰιμποβίγα αἷς Ὑπαί 



Ἡηϊοϊίμμιςσ, ΧΗ 

418. ἴπν ὙΟΥΚ ΖΔΓ οἷπ. ΘΌΘΓ 56 δοὺ ὅδζὰ νοπ ἤεπι 

ἰΐοπ δομοροὶδε ἀθβ Αἴγουβ σού θθαι νυογάθῃ.. ΥΔ5 

ἄον ΟἸιοῦ οἱ ηγάσιηδ. πὺτ ἀστία ἀΐς Κδηῖϊσὶπ αἰ δ σᾶ Ζ 

ΒΟ Ια. ἜΥβομοίποι νυ θη: ἀοοὶ ἐγοπῖθς δὺ ποοὺ πιοὶτ 

ἘΠΠρΡΊαοΚ ἰπ ἀθτ Εἰδιμ 6 ἀπά ὈοκΙαρὺ ποοιπια δ ἀθ5 Κῦ- 

πἶσθ ἐτδιῦῖσοβ ζ005. γιὲ5 ΚΙγ απ οϑέτα οαοοῦ 815 

νογβομυ θὲ ἀυγοῖ δοῖπθη ΕἾον οὶ ἂπ ἀἄοῦ Ιρἢσοπθὶα ἀδγ- 

Ζιυβίρ! θη βοϊέ, Ὑν]θάογυαμη Κοπηπς ὅογ ΠΟΥ αὐ βεὶπα 

Αἰπάυησ ποοὶϊ συδίβουοσ Ὀπία!|6 ἵπ ἄεῃ ΚΟηϊδ!ομδι 

Ηδιιβα Ζυγῦοϊς ὑπὰ νυὔπβομξ, ἄθῃ οα 465 80 σοία!!οπθη, 

πη ε5ἰδεξοίθη, ὉΠπΡΘκ]αρίθῃ ἵζ δηΐσα πο δ οι! σὰ πα θεπ, 

οί οια Αδυβεσιηρθη νου ζοῦ βἱοὴ ἀἰο Κδηϊσίη, ἐδ βὶο 

[τ οἷ. ὑύϑπη 0 60ἢ} ποδὶ τϊῦ Κίασοπ νουθυπάθποβ Β6- 

στάθη 5. ΒΟΥΡῈΠ νγογᾶθ. νγϑὶ! 6 δυο Τρ σοπεῖα ἄθα 

γαίοι 8πὶ Αομογοπ πἰοιὺ Κἰασοπα,, βοπάθνῃ ἔγοια!σ 6πι- 

Ρίδπρθῃ ννοσᾶθ, ῖθβαπι νογβδίθοκίαπ ψουννιυγῖθ. ἄθῃ 

ΚΙγ αἰ πηποβίγα ἄθπὶ Αι θιηπο ππδοϊιῦ. δβοίχῃ ἀθὺ ΟΠΟΥ 

Θἴπθη 8Π64 6}, ἀ16 ἀπρογθοϊιίθς ἀπά. 1πν ἀπο ραν ϑίγαΐο 

Ζυζίο!θπα6. Ὑ γβέυΐδιιη ἀο5 Ογθβίοβ. αὰ5. ἄθιῃ. ἃ] ΓΘ] ΟΠ αι 

Ηδυδ6 Ὀοίτεῖζοπα, οπέροσδῃ ; νγογδι δου δϑίμθῃ ΥΥ αηδοἢ,, 

ἀἴδ565 ϑ'ομοΚβαὶ ἀθ5 ὑπθεκαρίθη πὶ σθ πἰοῖν οὐὶθθὲ 

4 ᾿αθαπ. νυ ῖθάθυμο!. Ῥᾶσοσθη βαρὲ ΚΙἸγίδϊπηηοβίν : 

ἰδ 5 5ῖθ Κοῖπο {{π|8ἃ}|16 ἴπ ἀοὺ ἘΔΙΏΣΪς νυ τοὺ νυ ὔῃβοιο, 

8 ἀα1[5 δἷθ νἱϑὶ ἀδυυπι σα θθ νγ0}}1690 ὙΥΘΠΠ 65. ἴθγ σα- 

ἰσπρθη υνᾶγα , ἄδθῃ ΒΙαϊνογριθίβθη ὑπέρ ἅδῃ β]αίδνοι- 

νναπάξοη οἷη Ζ416] χὰ βϑίζεῃ (Υ. 1904 -- 1666). δεἱχί 

ηἰπητηῦ ΑἸ βίϊοδ, ἀδὺ τϊ ἀν ΚΙν δἰ πηπαδίγα οὐθσ οὗνναβ 

δρᾶίογ δυϊροίγοίαπ 150, ἐδ5 ύονξ. ὑπὰ ὈοΖζαὶρέ βοὶπθ 

᾿Ἰγουάο θοῦ ἄθη, νοῃ ἐδπι θη }}5 ἀηροβεἐοίθη 1 οἀ. 

465 Αρδπιθιηποη, 818 οἶποι ΒῸΪ]σα ἄον νοῃ ᾿ΐπ Ὀδβοιτὶθ-- 

θθποπ ΕὟΘΥΘΙ ἀθ5 Αἰγθιβ ἂἃπ ἄθ ΤΠ γοβίθβ ὑπὰ ἀδββθη 

Κιπάοιπ, νοῦν 6 δἱοἢ Ὀθγοϊΐβ δ ἀθιῃ Αἰγοιβ σογᾶοις 

αῦο. Ὑγερθῃ ἀΐθβθβ Εἰπσοβίδηαηΐδ5ε8 Ὀφόύτοϊιε ἴθ ἀρτ 



Χιν Εἰηϊοιϊαπρ.. 

ΟἸιοῦ τὶς δ Ποπ τοῖον ογβαοναπσ υὑπὰ Βιοϊπίσυπρς ἀοοὶϊ 

ἤἴθβοῦ Ὁδάγομη ἄαροσοη, ἴῃ Βοννυ(βἴβουη βοῖποι {Π6 θοῦ - 

Ἰερϑηποῖέ, ἄθ δον πὸ Βαπάθη ἀπὰ Ηυπσοτγίοϊάθη, οἷ 

{Δῃγι ᾿ἰοἰζίθεγοσ ἴον, ἢ δεῖμα ΥΥ ΘΙ οι Καὶ, ΨΥ δὲ 

ὑπὰ ΕοΙρ δῖ νουζαννοσίθη, ὑπὰ πὶ ἄδη Ογοβίθβ ἃ5 Βᾶ- 

ΟΒΕΥ δεῖπεϑ Ὑαίθιβ νοὺῦ ἀὔσθηῃ Ζὰ δέ θη: ὃ18 Αἰἱσιβίμοβ 

βοῖπου ὕδομθ δὴ ἄθῃ που Ηδπὰ δπζιυίθραη σοὈϊοίοί, 

νὰ5. Ἰεάοοι ΚΙγίαιπποϑίτᾶ 9 ἀπ ποῦ ποοῖ τηθδν ΒΙαΐ 

2 νογρίθίβθη, υὐἱάοσ ὙΥ1|6ὴ ἀ68 Αἱριβίμοβ νου πιπάοτγ ; 

ἄοσβοθ Ὀγομαης τϊΐ δρᾶξοσεῦ δομθ ἄθγ ΟΠ ἀυτγοῖ 

ἀϊα6 γομυηρσ πὶ ἀογ Άδεθθ ἀθ8 Ογοβίεϑ Ζζὰ δπίκγᾷ θη 

βυομ: νογαυξ Αἰδιβίμοβ ὑπὰ Κι γιαϊπηποβίγα, οἶἰπθ ἀθ68 

ΟἸοτα Ἀράρη σὰ Ὀδδομίθη. δον ἐπ ἀθῃ Ῥαϊαβδὺ ζυγῦοκ- 

ΖΙΘ ἤρθη. 

ὕεθεν ἀδ5 Μίδηροιμαῖίθ 'ἱπ θυ Οδοοποπιῖθ ἀϊθβοβ 

Θιῦοκβ 8. Ζζὰ Ὗ, 477, -- ὕεθον ἀἴο Τείνδ!ορίθ, χὰ 

ὙΥ ΘΙ ΠΟΥ ἀΐοβε8 5ίῦοῖκς σομότγίθ, 5. σὰ Ὗ. 662, 50 νυνῖθ ἄβῃ 

ΘΘΒο αβύ χὰ Αὐϊβδέορμαμθϑ Εσύβομθῃ Ὗ, 116, υπὰ ὕθεν 

αἴθ Ζοϊύ ἀογ Αὐϊαδγυησ 5. ἀἷθ ουιθοίβοιθ {π|πᾶ|058η-- 

8806, θοῦ [ππᾶ}0 468 βαύυγβοιθη θγαμιαβ Ῥγοίθιβ, νγοὶ- 

ΟἾε5. Ζὰ ἀεΥΓ Τείγαϊορί ραμογίθ, βομεὶπέ ἀϊθ Ὑϑβ οι α-- 

συηρ ἀ65 Νίθποίαοϑ ποῖ ἀδὺ [π56] ῬΏδυΟΘ ρϑνύθϑθπ Ζὰ 

ΒΟΥ 9 0 ἄθγβοὶθα ἀθη Ῥγοίθιβ χυύδηρ. ᾿ἴππὶ Ζὰ να β- 

Βᾶσ6η. 8. Οάγδ55. ἡ, 3584 ἢ, ὲγ ΘΙοΝίευ βομεὶπί 

Αρϑιη, 605 {{Φ ἀΐεβα ϑύάοκε χὰ νευρὶπάθη, αὔτοι ἀΐα 

Ἐσχϑηϊιης νὸπ ἄεπὶ δίυγιι, ἀπγοῖι νυθιοῃθα Μίσποαοβ νοὰ 

ἀον ΕἸούία ἀθ8 Αρδιμθιηοι ροίγομηύ ννογάθη ἰδύ, 
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εὐἰπ]οΐαπο, Χν 

ΤΠ ΘΕ ΤΣ 

τῆς τοῦ 

ΤΟΤΕ ΙΓ 

7) ἐπιγραφέται 

41.24.ΨὉ Ὁ. ΠΝ ἊΣ Νὰ 

᾿ἀναμέμνων εἷς ἼΛιον ἀπιων., τῇ Κλυταιμνή- 

ὄτρῳ, εἰ πορϑήσει τὸ Ἴλιον, ὑπέσχετο τῆς αὐτῆς η:- 

μέρας σημαίνειν διὰ πυρόοῦ. ϑεν δπκοπὸν ἐκπάϑεσεν 

ἐπὶ μιόϑῳῷ Κλυταιμνήστρα, ἵνα τηροίῃ τὸν πυρσόν. 

καὶ ὁ μὲν ἰδὼν ἀπήγζεῖλεν" αὐτὴ δὲ τὸν τῶν πρε- 

δβυτῶν ὄχλον μεταπέμπεται, περὶ τοῦ πυρόοῦ ἐροῦσα" 

ἐξ ὧν καὶ ὃ χορὸς συνίσταται" οἵτινες ἀκούσαντες 

παιανέξουσι. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ καὶ Ταλϑύβιος παρα- 
γίνεται, καὶ τὰ κατὰ τὸν πλοῦν διηγεῖται. '4γα- 

μέμνων δ᾽ ἐπὶ ἀπήνης ἔρχεται" εἵπετο δ᾽ αὐτῷ ἕτέ- 
ρα ἀπήνη, ἔνϑα ἦν τὰ λάφυρα λιαὶ καὶ Κασάνδρα. 
αὐτὸς μὲν οὖν προειξέρχεται εἰς τὸν οἶκον σὺν τῇ 

Κλυταιμνήότρᾳ. Κασάνδρα δὲ προμαντεύεται, πρὶν 

εἰς τὰ βασίλεια εἰσελθεῖν, τὸν ἑαυτῆς καὶ τοῦ 'ἅγα- 
μέμνονος ϑάνατον, "αὶ τὴν ἐξξ ᾿ρέστου μητροῆτο- 

νίαν, παὶ εἰόσπηδᾷ ὡς ϑανουμένη, ῥίψασα τὰ στέμ- 

ματα. τοῦτο δὲ τὸ μέρος τοῦ δράματος ϑαυμάδεται, 

οἷς καὶ ἔκπληξιν καὶ οἴκτον ἱκανὸν ἐμποιεῖν, ἰδίως 

ὃὲ Αἰϊόχύλος τὸν ᾿Δγαμέμνονα ἐπὶ σκηνῆς ἀναιρεῖ- 

ὅϑαι ποιεῖ" τὸν δὲ Κασάνδρας σιωπήσας ϑάνατον, 
νεριρον αὐτὴν ὑπέδειξε, πεποίηκέ τὲ Αἴγιόϑον καὶ 
Κλυταιμνήστραν, ἑκάτερον διϊόχυριξόμεγον περὶ τῆς 

ἀναιρέσεως, ἑνὶ πεφαλαίω" τὴν μὲν, τῇ ἀναιρέσει 



χνῖ Εἰτηϊεϊϊαης,. 4 

Ἰφιγενείας" τὸν δὲ, ταῖς τοῦ πατρὸς Θυέξότου ἐξ 
᾿τρέως συμφοραῖς. ᾿ 

᾿Ἐδιδάχϑη τὸ δρᾶμα ἐπὶ ἄρχοντος Φιλοκλέους. 

᾿Ολυμκιάδε εἰκοστῇ ὀγδόῃ"), ἔτει: δευτέρῳ. πρῶτος 

αἰσχύλος ᾿γαμέμνονε, Χοηφόροις, Ἐῤμενίσι, Πρωτεῖ 

δατυρικῶ. ἐχορήγει Ξενοκλῆς ᾿ἀφιδνεύς, 

5) απ δὲ ὀγδοηκοότῇ νεγθεββεσί, υγς Ἰεῖολε ἴῃ 
ὁγδύφ εἰκοστῷ νεγᾶπετγε τυεγάθῃ Κοπῆΐε, 

ἦ] 
- Ὺ - -Ἂς 
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ΤΑ ΤΟΥ͂ ΔΡΑΜΩΗΑ͂ΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑ. 

ΦΥ͂ΛΑΞ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

ΤΑΙ ΘΙ ΒΙΟΣ  ΈΕΡΨΕΕΣ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩ,Ν. 

ΚΑΣΑΝ4ΡΑ. 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 



Τὰ5 ϑιύοκ δρίϑϊ σὰ Αὐρὸβ γοὸὺῦ ἄν Κδηϊσδθυ 
Ὧν ἘρρΠοΠ 94. 205. 491:..494. δ0ΌὉ....789;,. 895.. 1058, 
1505 ἃ. ἃ.. νυνῖα ἴῃ ἀθπ ΟΠοθρθούθη, 5. 485. γνοὸὺ Υ᾽. 1, 

γνο 9], ἔπ, 654). δυῇ ἄδθύθῃ 0] Υ οἷ ΥὙΥ ἀομίον βίθῃς 
(Υ. 3). ἀδ5 416 Εἰππαῆπια “γο᾽ας Καπα {μα θη 46 Εἰδαθε- 

ΖΘΙσΠθη ουνγαυίθπα, ὙῸΥ ἀθύβει θη βίθῃθη Αἰτἄγθ (5. Ζζὰ 
Υ, 117.) υπὰ Οδείογθη εν (Υ. 497 {{(,| 789. 5ορῇ. ΕἸ. 
1914 1.). Εἴη ΓΠ61) ἀθν θϑεοογαίϊοηθπ κἰθὶϊς 416 ϑίασί 
ΑΥΡῸΒ ἀἂΓ (5. Ζζὰ Υ. 1647). 16 Ηδπάϊυησ θεσίπηῦ τϊί 
Ἐπὶ Β'πιιε᾽ ἀ6.. ΝΝδοδί (Ὁ. 21 δ 27: 207. 1.1 570). 
Τὸν μοῦ Ῥεβίθῃς ἂὺβ 1 (5. ζὰ Δ, 1519} θε)διγίεπ 
ὑπὰ ΔηρΘβθἤθποη Αὐρεοίοση (Υ, 72 1΄., 833, 1966, 1609, 

1011. 1647}. ννϑἰοῖιθ ννδῃγβομθῖπΠ οἢ ἴθ ἀθὺ ΑΡννθβθη- 
μοὶ 465 Κῦπὶρβ. ἄθη δίῃ ἀθὺ ἀϊθ Βδρίθγιπρ Γὰ ἢγΓο πάθῃ 
Κοηϊριη (Υ. 249 1,) δυβιηιϑοῆθῃ 9 νΥ16 ἴῃ ἄθῃ Ῥθύβϑγη, 
Τα οὐβομοῖης οὐ δα οὶ βομοῃ τη ΓΑ ρσοβαη τοὶ, νοῦ 
ἀεν Κὔμιρ!σμθη Βυτρ. πὶ βοῖπα ΥὙΥ̓ΔΟ πα Καὶς [ὰν 485 
Δ} σϑιποῖημθ Βοίβίθ ἀπά βοίπθη Ὀιθηδίθι οι δὴ ἄθη Τὰ 
Ζὰ ἰθαρϑῆ 9 π|η4 ν᾽ ϑ! δ ομδ τὰ δὰ νϑυμθῆμηθη. Οὗ ἴππὰ 418 
Κδηϊρίη οὔνγαβ Ζὰ οὐ πη πᾶῦδ (5. Ζὰ , 40). ϑϑοὶπθ 
Βεβου 5 ἀπ ἄθπ ἀρδιπθπιποη στ πάθοι δῖοι. δυξ ἀ6π 
Αὐδϑργαοῦ ἀ65 Κδίοῖὰβ (Υ. 144 {{, 241 Τῇ, ἃ, 8.)» 
ΠΟΙ δυῇ ἄθῃ δμογθο μου δοῆθη πιραπρ 465. Αἰϑῖβυμο5 
ἀπὰ ἀ6Υ ΚΙνίαϊιπποϑίγα.,, ἀ6ὺ ἴῃπὶ ουδῦ ἀσγοῃ 416 Καβδπ- 

ἀνὰ θεκαπηΐ νυῖγά. {6 Ὀγῖρθηβ [τ οὐ Θομννοσίον (ΟΥ̓. 
1824, 1041} υὑπᾶ νγδβγβομθί!οὴ δύο δίᾶθο (5. Ζὰ 
Υ͂, 12). 
Ἢ 1: 

} 



Δ 4ΔΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

ΑΤΑΜΕ ΙΝ Ν ΒΕΟΣ 

ΦΥ͂ΔΑΞΙ 

Θεοὺς μὲν αἰτῶ τῶνδ᾽ ἀπαλλαγὴν πόνων, 
φρουρᾶς ἐτείας μῆκος, ἣν κοιμώμενος 

’ 2 -" μ“ Α 

στέγαις ᾿Δτρειδῶν ἄγκαϑεν, κυνὸς δίκην, 

Ὑ. 1 επίβρεϊομί ἄθη μὲν ἄδβ δὲ Υ. 420, 5. ζὰ 
5160. 859. 

Υ. 23 Ῥεῖ Ὑδοιμε ᾿δῃγῖσ δπ Τιᾶπρο, ἄ. 1. πιεῖποϑ 
Ῥογοϊίβ εἷπ 78} ἰδπσ ἀϑυθγηάθη Ῥύϑομθηβ. Ὦϊ656 ΥΥ ογίθ 
β'ηά Αρροβιεϊοη σοὴ τῶνδε πόνων. ἴδεν ἀϊε ϑ'δοιβ 
γεγρ]. Οάνββ. 4. 594 ΠῚ ἣν βεῖξ, υυβῆγεπα ὑγεϊ θοῦ , 8. 
Μδίῃ. ασδιμηι. ᾧ. 495, 2, κοιμώμενος ᾿αρογπά, 

Υ. 8 ὀτέγαις [ὃν ἐν στέγαιξ, δαῦ ἄξει αυδα (6 Ὁ 
Αἰτοϊάθπ οθθπ. ἄγπκαϑεν (8. ΒΙοιιῆθ! 4) σομ οθδη ΠΥ, 
βίθῃξ πϑοὴ στέγαις ᾿Δἀτρειδῶν ρ]εϊοιιδαπι 415 Ἧ ἢ δῖ] πδοΒ 
ἄοπι Θἴδηζεῃ. ἄἀΐθβοβ πᾶμε θαζεϊονποπά, κυνὸς δίρην, 

(τειρ]. ν, ὅ95, 874. 5. Ζὰ Ῥγοπι. 804) νγϑρϑθὴη βεῖπεβ 
γγδοῆοηβ θεῖ Νδοῆξ ὑπᾶὰ ππέρσ {τοῖθιη Ηϊπηηεὶ. 

Ὁϊ6 5.616: ἣν κοιμώμενος δτέγαις ᾿ἀτρειδῶν 
ἄγπαϑεν. κυνὸς δίκην. ἄστρων κάτοιδα νυπτέρων 
ὁμήγυριν ᾿ἰ5ὲ δὶ είχε πος πιομέ τἱομερ οἐγκιᾶτγε. ἤγκα- 
ϑὲν Καπη νύβάβδυ ὑπιηϊ το! θ8 . πεῖ κάτοιδα, ποοῖ πϊΐ κοτ- 
μώμενος νεγθυπάεθη, ποῦ δ οἢ πδοὴ 5 Ομ ποῖ 4 δι᾽ 5 ἀπ- 
βῖομέ δυΐϊσοξαίξε νγεγάθη, κοιμώμενος θεζεϊοηπεέ πἰοδέ 
ΒΟΥΥΟὮΙ αἷμ ὙΥΙ ΓΚ] ΊΟΠ65 ΤΠ 1 σ θη, βοπάρυπ Ζυρίεϊοιῦ ΔΟἢ 
ἀἴ6 Αὐξοπίμα! ββίδείε δὰ ἄεη Ῥδοῖ, το οὐ σᾶ σ 6. 
οἄεγ: δὰ ἀεγ αρεγβέδέιτε, ἄγκαϑεν (}|εχο ομδὲ- 
2}, ἴπ ἀθὺ 5'ίβθι! απρδ, νγῖθ οἷπ νυϑοῆβαπο Ηυπά, 
ἄδν δυΐ δένναβ βεῖϊπθ Αὐξπθγκβαπικοὶς στἱομίεί, κυνὸς δί- 
πὴῆν, ἀἰθε Θεβεϊγπε θεορδοβίεέ: ἄγκαϑεν Ὀεζίθμθ ἴοῃ 
Αἰβδὸ Ζυπδοηδέ δυῦ κυνος δέρην., ὑπᾷ σοννεῖηπα 80 εἶπ 
Ποῦ θδϑάθυίδβαπηα ὙΥρ οἰ ομαπο, ἀὐυγοῆ νγαίοθθ ἀ85 κυ- 
γος δίκην εἶπα θεοὶ νγϑιίθιῃ δάϊεσε Βοάβαξαπρ οὐμᾶ!έ, 
815. πδοὴ ἀδθὺ σευ ἢ] οἤδη Αὐαββαηῃρϑυγθῖδβθ, 1 ἀἴθβθι 
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ἄστρων κάτοιδα νυχτέρων ὁμήγυριν, 
ὅ. καὶ τοὺς φέροντας χεῖμα καὶ ϑέρος βροτοῖς ὅ 

λαμπροὺς δυνάστας, ἐμπρέποντας αἰϑέρι" 
[ἀστέρας, ὅταν φϑίνωσιν, ἀντολάς τε τῶν" 
καὶ νῦν φυλάσσω λαμπάδος τὸ σύμβολον, 

Με δ! ΠΡ ἀοΥ Ὑ οΥρ οἰ ομπαπρ τὰ 5. 65. τηϊῦ κάτοιδα νοΥ- 
Βυπάθῃ νγθγάθῃ, 21᾽΄.σ586 Βϑορδοβίᾳπρ ρϑβόθδι δυΐ ἀν 
Ζίηπθ ἀθβ θΔοΠ65. νγο 5[ον ἐἀδ5 [βᾶσοὺ Ὀείαπα, δίδῃ 
τη}5 5100 06. ἄθηκθη, ἀεί ἀδὰ5 δυο Ζοϊοῆθπ ΠῸΥ ἴῃ 
ἀον ΝΝδοῖῆῦ δὐνγαγίθί νυιγάθ.. νγο 65 δ'οῖι ἀθυῦ οι Ζοῖθθῃ 

Κοπηΐίθ. υἀπὰ πΙιομῦ- ἃ ΓαροΘ., νυ θ 8} δυο πίοῃῦ 8ῃ 
εἴπ Ταρσ- υπὰ ἸΝδοϊιύνγα οι ἀθυυθοιβοι πάθον ΥΥ ἀομίο Ζὰ 
ἀδηκθϑα 15, 

Υ, 4 κάτοιδα ἰοὰ Βαθ6 Ῥϑοθδοἰιέοί, ἴοι δῦ 6 Κοη- 
ΠΟῊ ροογηΐ, απ ΔΥο 5 516 ἢ, ἄστρων ὁμήγυριν γετρὶ. 
Νυβδὶοβ 9 ἐφ᾽ ὁμήγυριν ἄστρων. 

Ὗ. ὃ καὶ ὑπ Ζνυναῦ. ἀη4 πδιηθηί 0. ἄθη {Π6Ὀ6Γ- 
δᾶηρ Ζὰπὶ βεβοπάθγθῃ ἐμμομοα:; 8. σχῇ ῬΟΘΙΒ, 790. 
5160. 810. 

Υ. 6 δυνάστας νγερθῃ ἴῃγοβ ἘΠΠΠσσ565. δυΐ ἀἷθ 
Ὑγτογαπρ, υυῖθ ἀϊθ ῬΡΙοίδάθη, Ηγδάθη, ἀθὺ ϑϑῖγῖοβ. Οὐοπ 
τι. 8.7) 5. Ηρβιοα, γοτκ. ΟΟΥἿ 1, : ἀη! το νυν ΟΥρθὰβ 
Ἦν. ὙΠ, 16 ἀϊα ϑόηπθ δηρογαΐθη: δέσποτα πόσμου. 
-- αἰϑέρι διὰ Ηϊμπιμοὶ, 

ὙΠ  Ἰθ0 18 δθνν ὅΒη 166 δ] ΘΟ 501} Οοπδίγποίίοι 
βἰαίε καὶ (κάτοιδα) ὅταν οἱ φέροντες -- δυνάστατ, 
.--- ἀστέρες, φϑίνωσιν. ἀντολάς τὲ τῶν. ἴῃ ννο!οίθη 

Ἰοίζίθῃ ὙΥογίθη αἷθ (ὑὐοῃρίγαοίίοη νογᾶπάογο υυῖτά, νυ 

οἵτ, 5. ἈΠ] ομ65. σὰ Ῥίοιῃ, 487, ὑπ εἰπ Ἡγβίθγοη Ρτο- 
ἴδγοπ δηὐμα]ίθηῃ ᾿ἰβί, 5. Ζζὰῃ ὅϑὅορὶι, Ἴταοῃ. 8354, Οἱά, 820. 
ἘΠπὴῸ θη! το ϑϑίθ! 6 ἰδὲ Ῥύοιῃ. ἀδῦ ἔ,., νγὸ δθθηΐα! !β 

ἰοῦ ον Αὐῇ- υπὰ {Ππίογραπρ ἴῃ ἀογ ΝΝομῇ, βοπάθεῃ 
πῇ ὅδἢγθ σὰ νϑυύβίομθῃ ἰδ. Απάθυβ δάσο ππίθῃ Ὗ. 804. 
τῶν ἴἂν τούτων. 5. Ζὰ 5΄εν. 179. δυοὰ ἴῃ ἀον Μία 
ἀενς Ἀδάθ. 8. ἀ85. ζὰῪ Υ, 967 υπὰ δἃπι Επάς ἀρυβοὶ- 
θ6η. νυ ἔὔυπι. 182, 950, Ομοθρι. 395. δι νυ 0}} 
5160. 120. 

Υ. 8 δυοῖν ἴῃ ἀϊοβοιὶ ΑρΘΠΌ]ΙΟΚα ποὺ ἰδῦογα ἴοι 



0 4ΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

αὐγὴν πυρὸς φέρουσαν ἐκ Τροίας φάτιν, 
10 ἁλώσιμόν τε βάξιν" ὧδὲε γὰρ κρατεῖν 10 

γυναικὸς ἀνδρόβουλον ἐλπίξω κέαρ. 
εὐτ᾽ ἂν δὲ νυχτίπλαγχτον ἔνδροσόν τ᾽ ἔχω 

δυ ἀον ΕἸ πη Ζοϊοϊθπ (δα ἀδ5 ἘΘα γυζΖείομθη). ΤΠ 6 Ό6Γ 
α16 ῬΥονέβίθ!! ὰησ 5. Ζὰ 5160. 9δ., 

Υ. 9 ἄδη 6Ἰδη 465 Εἰδιιοῦβ (465 βίγδῃίεπάς Εἶδα θυ) 
ῬΥΪησομα δὺ5 Ττοΐα ΝΝΔΟΒΡΙ ΟΠ, 

Ὗ, 10 υμπὰ Ζνυνδῦ ΕἸΠΠΔΒ5Καπα6 (ϑ᾽εβεβκυπάθ). 
Τῦοθου ἁλώσιμος βάξις 5. Ζὰ 5160. 617. ἅδε τὲ ζὰ 

Ῥτοπι. 908, ἄθεον φάτιν, ἀλώσιμόν τε βάξιν τὰ Ῥεῦβ, 
594, ὧδε γὰρ ἨἘρατεῖ 80 ἢ ἄπΆ 10 θοῆθἢϊ 65. ογάποί 

65 8ῃ. ὑϑυρὶ. Ἐπγ, Ηδκ, 982 οὐ τους Ἠρατοῦνταξ χρὴ 

ηρατεῖν. ἃ μὴ χρεών. 
Υ. 11] ἀε5 γγεἶθος (ἄἀθν ΚΙγέαϊηποβϑέγα) [πηϑηημὰ 

τη ΠΗΠΠΟΠ ΘΠ βο ἢ] οσβθη (Κάμη) Ποβαπάθ ΗθυΖ, ἀ. 1. ἀδἃ5 
Κύμη πα 510 ΠΟΥ, νῦῖθ 65 οἷπ Νίαπη ΠῸΓ ἱπιπηθν ΚΆΠΠΗ. 

αἴθ ΕἸΠηδῆπια Το α5. ογνναγέαπᾷθ γε. ἀγνδρόβουλον 
βίθηῃς δανθγθιϑ!βοῦ, ἐλπίδον ὕϑη., ΕἾοσ., Εδγη., Βοῦ.» 
ἐλπίξων ὙΥοἰΐξ.. ἐλπίξω υπὰ Υ, 10 κρατεῖν ἀϊς ἂῦ- 
τίσϑη, 

Υ. 12 Πἶ ννᾶπη ἴομ ΔΡ6Υ ἵππθῆδθα ἀδ5 πδομέειπιγτία 
(νοῦ ἄθῦ Νδοβέαὔε ἀπιννεμξθ ) ἀπᾶ ᾿ οἰπρσεοίμαιία νὸπ 
ΤΓτγᾶσμηθη (οάον γαυμπιρδίέζογ.) πιοδῦ θθδομίείς (θ6βθοἢ- 
(6) Ιμᾶρϑι' πιρίΐη9 -- Εγομέ δ! οἢ βίαίςε ἀ65 50} ϑ 
δίθῦ πὴ ΖῸΣ οί (061). ἀπὶ ποι ἔεβο ἀϊθ ἀυρϑη]6- 
ἀθγ Ζὰ 50} 16 ἴβοπ συμ (οὐον 1π|})} ϑοιϊαῖ, -- ννᾶππ ἴθ ἢ 
ἀὰ βἴηρθη οὐδὺ ἐγά! θη (ρίειθπ.) Ζὰ τηὔββθῃ οίδυθθ, 
δοροη ἄθῃ ϑοθϊαῦ ἀΐθβο Οθραπβρίῖθὶ οἰπβοβίασθπα 815 
ΜΘ]. ἀδπη νγοῖπ ἰοῖῆ. ἀἶθβο Ηδυβοβ θβοῆϊοκ θ6- 
ΚΙασϑηά, νυϑίοθα πἰομέ νυῖθ γουπηδ]5 δυΐ ἀὰ5 Βεϊξίθ θ6- 

δυθοϊέεῦ (νϑννα! ἐθ.} υυἱγά. [1}ἢη γυκτίπλαγηπτον . νγεὶ- 
Οθ65 ἴον Πΐοὺ ῥδββνἴβο πρῆπιθ, βίθῃέ γος ἴῃ ἀον ῥγᾶρ- 
πδηΐθῃ Βεάδυϊζιπρ: Νϑοβδί!υζε. 85. Ζὰ Ῥεϑιβ. 299, 6ε- 
νυ μη] 0 ψοϑυβίθηθ ππδὴ 65: ἀδ5 πϑδομθνγε ᾿μᾶροῦ, ἃ. 1, 
ἀα5 ΝΝΔΟΒΕΑ ΟΣ 9. νυοθοϑὶ 1θ ἢν πἰοδέ τα. Βοπάθυπ ἀπηβογ- 
σεῖο, Ῥδᾶπη ἰδέ 65 οἶπθ Αγ ΟΧγθοτοπ, 8. ΖᾺ Ργοιῃ, 
889. 16 Ὑγοτίε εὐγὴν ὀνείροις οὐκ ἐπιόκοπουμέ- 
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εὐνὴν ὀνείροις οὐκ ἐπισκοπουμένην 

ἐμὴν, φόβος γὰρ ἀνϑ' ὕπνου παραστατεῖ, 

γὴν τηϑοΐθη δ᾽ οἰ ομιβδτῃ οἴπθῃ Βορυ δὺ5: ὙΥΔΟΠΪ 8 σοι: 

ὙΥ ΟΡ Β8 10 δι τὲ πὸ ἐνδροσον βίθηθηῃ Κδπὴ . 5. Ζὰ 
Ῥειβ. 904. ὀγείροις., νἱὶθι  οἰομῦ συἱομῦ σ ον Ὀνείροιξς. 

ἐμὴν Καππ 50. πϑοβδίθῃθη. νυὶθ δ} γι που ἵπὶ ΠΠθοῖ- 
ΒΌῃθη, 5. Ζῃ Υ, 1198. Αμοι ΗΚ. 5952. ἅὰ ΟἸοΘρ!". γι): Ὁ 
ΤΠοῦον αἴθ ΥΥΙΘ δυο αης ὕπνου --- ὕπνῳ -- ὕπνου 
5. ὰ Ῥγοι. 6. π᾿ παραστατεῖ Ἰοσὲ ἀν ΒορΥ ἀδ5 
ἨοΙθηβ., ὑυθϑηδ]" τὸ μη) --- συμβαλεῖν Ἃο] 56 ῃ. ΚᾶΠΗ. 5. 

Ζὰ Ῥεῖβ. 988, βλέφαρα συμβαλεῖν, γΘΡΡῚ. Υ-: 1907 
ὡς --- ὄμμα δσυμβάλω τόδε. εν Ὀαίνι ὕπγῳ ἀτὔοκέ 
αἷς Βὐοκβίομέ δι, 5. Νίδίῃ. αυδϑιηπι, ᾧ. 987, οὔδει βίθῃς 
{ὔγ : τὰ Θ᾽ Οῃ] αἴθ, 5. παρ. 014. ΒΡ. Οἰὰ. θῦ. 1060- 
γ]σθὴ5. ΠΟ ἀϊθ Υγογία φόβος γὰρ --- ὕπνῳ εἷμθ 
Ῥδιδηΐμοβα ἂὰβ., δὲ πὸ ὅταν ἰδέ Ῥαυῖκεὶ ἀ65 “Νδοι- 

βαΐζαϑ, 5. Ζὰ 5160. 033, ἀα δῦϑι ἀἴθϑϑὺ 85 ζυνοὶ (]16- 

ἀξ Ὀαβίθθ, 50 ννϑυάθῃ αἰεί θθη ἀυγοῖ ἀϊ6 ΟὐοΥγοίὶα- 

{νὰ ὅταν --- τότε πθυνόυρθῃοθει, ἈΠ ΔΙβοΒ Ἰοἢν πἰπηπιΐ 
Ἰπᾶπ δὲ δ[5 8 οὶ ἄει Ῥαγθηίμοβα υυϊθάουμο!ῦ: ἄδπη ἀγα 
ἄδγ υἱῷ εὖτ᾽ ἂν απίδηρομάς ϑ'αΐζ νῸῦ ΤᾺ Ῥανθητθ 656 
πἰομύ θεθπάϊσθι βθυπ, Οὐδθι 65 πέρ ἄθυ τὶ ὅταν δὲ 
δηΐδηρθηᾶθ ἴθπθα ΠΟΟΠιμ 5, ὑύθηη οἷν τἢϊῸ ἀπάγῃ ΟΥ̓ ΟΥ- 
ἴδῃ. νυν ἰθάθυμοϊθη,, 5. Ζὶ 5'ἴ60. 687. ἀείδειν --- δοκῶ 

Ἰοῖν Πα] 65. ὰν συΐ χὰ βίηρθη. ἴθ οἴϑαθθ βίηρθη Ζὰ 
πιΐϊβϑθῃ.. νυῖθ ππίθη Υ, 775 τὰ δοκοῦντα --- σαίνειν, 
1211 δορεῖ δὲ χαίρειν, Ἐψπωπι. 882. τένα μὲ φῃϑς ἔχειν 
ἕδραν ; νἱεϑ!!εἰομὰ 5160. 692 τίνα πέμπειν δοκεῖς (οά. 
δογιεῖ), Χοπορῆ. Απδῦ. 1, 7, 4 αἰόχύνεσϑαί μοι δο- 
μπμῶὦὥ. Μίοιν 5. μεῖ δίαί(ῃ. αγαπι. ᾧ, δὅ31. 5. 1096, 

ἀπά οὶ ὑπ5 Ζὰ 5160. 511. ΗΙκ. 745. Αὐτοὶ βιοῖ ἄθῃ 
ΒΟΠοῖπ γοὴ δἴνναβ σθῦθη, 5, γαϊοκοπᾶν σὰ θὰν. ΗΙΡΡΟΙ. 
402. ἀντίμολπον 5ομεῖπε ἷου βυθδίδητνίβοι σοὈγαυοΒ 
Ζὰ 56 : ἀἄἴθβθβ Οδρθηβρῖίοὶ, ἀἴθβοη (ἀθβθηβδμῃρ. Νίδῃ 
ψ γβ οἰ οί Ἐν. Μεά. 1176 εἴτ᾽ ἐἀντίμολπον ἧκεν ὁλο- 
λυγῆς μέγαν κωκυτόν. Ῥοοῖν Καμμ πῃ 65. δος υἱθὶ- 
Ἰοϊοέ ο]θιοιβαιῃ [ν ἰσόμολπον πεἢπιθη: ἀϊθ565 θβδηρ- 
ἄβη! 106, Οοβᾶῃροβ ϑ.6}16 νογίγοίθπαάθ, νυ ϑΌρι, δ οΙ. ᾿ 
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1ὅ το μὴ βεβαίως βλέφαρα συμβαλεῖν ὕπνῳ" 15 
ὅταν δ᾽ ἀείδειν ἢ μινύρεσϑαν δοχῶ, 
ὕπνου τόδ᾽ ἀντίμολπον ἐντέμνων ἄκος, 
κλ αἰῶ τότ᾽ οἴχου τοῦδε συμφορὰν στένων, 
οὐχ ὡς τὰ πρόσϑ' ἄριστα διαπονουμένου. 

20 νῦν δ᾽ εὐτυχὴς γένοιτ᾽ ἀπαλλαγὴ πόνων, 90 
εὐαγγέλου φανέντος ὀρφναίου πυρός. 
ὦ χαῖρε, λαμπτὴρ νυκτὸς, ἡμερήσιον 
φάος πιφαύσκων καὶ χορῶν κατάστασιν 

πολλῶν ἐν ἄργει, τῆσδε συμφορᾶς χάριν. 
20 ἰοὺ ἰού. 2 

᾿Δγαμέμνονος γυναικὶ δημαίνω τορῶς, 

641 ϑείας ἀντίλυρον μούσας, υἀπίρη Ὗ. 1960 βωμοῦ 
πατρῴου ἀντεπέξηνον ἃ. ἃ. Ἐϊένναβ ἃπᾶουβ ἐντέδου- 
ποϑ, 5. τὰ Ῥεῖβ, 114. ἐντέμνων (ὕξεη. υπὰ ΕἾοΥν. ἔε- 
τὐῤερνὺ ἄπκος, 5. ἃδμηϊϊοιθα θ6ὶ ἄθπ Αὐδίθροιη, ὑπᾷ 
θδῈὶ ὑπ5 Ζζὰ ΗΙΚ. 960. ΜΠ Υ, 18 θεορίὶπηί ἀον ΝΝοηβαΐζ, 
γΥΘ μον ἄυγο τότε ποὺῦ πῃ" δπροάουίείς υυϊγὰ, υνῖθ 
ποδί βοϊίδη. Ὦϊθ Ὑγοτίε οὐχ -- διαπονουμένου ἀδι- 
ἴδῃ. νἱἷθ Υ. 560 {ἴ,, δυῖ ἀδῃ ὕὔπηραπρ ἀον ΚΙγίαϊππεοβίγα 
λη10 ἄἀθπὶ Αἱροὶβίμοβ. 

Ὗν 20 ἢ πυπιηθῆν ΔΌΘΥ πῦρ Ζὰ Ἰποῖποη Ἠδ 6γ- 
ΤοΊσοη Βοίγοϊαπρ σορ πιοΐπθη [,οἰάοπ ἀδάυτοι, ἀδ15 815 
"διυοκνουΚὔηδομα δυβομεῖηθ ἀδὰ5 πϑοδε!οῖθ Εδαθσ, ὃὲ 
Θπίβρυϊομε ἄθῃ μὲν Ὗ, 1, εὐτυχῆς, νἷθ ϑοριι.. ΚοΙΪ, 
808 εὐτυχὴς ἵκοιτο. ΝΝαο Ὑ, 91 πιυῖβ πιᾶη βίοι οἷπθ 
Ῥαυβδα ἀθηκθῃ. ἴῃ νυϑίοῃου ἀογ ὙΥΒΟΒίοσ ἀδ5 Εδυθρυζοῖ- 

Οἶθῃ δυο πᾶ ουκϑηηΐ. 

Υ. 22 Τἶ ὁ 8εῖ ροστῦΓ[ρέ, Τμοπομέα ἄον ΝΝοῃμέ, ἀϊ6 
ἀὰ [ἂν ἀθη Τὰρ Ποθέ (ἘὙθαάθ) δπζοῖσβέ πη υἱεὶ θοῦ 
Ἀοῖσοη Απβίθ!! υησ ἴπΠ Αὐροὸβ νθσθὴ ἀἴθβοβ ΕΟ σ ἢ 5565 
(εροη Ὑτοαβ Ζοιβίδγιπσ). δύο! ἴσο}! ὕ9εθὲγ ὦ 
χαῖρε ταὶ Το] σοπάθπιὶ οσδίν 5, σὰ ΗΙΚ. ὅ88, ϑορ!. 
ἘΠ. 280 χοροὺς ἵστησι ---- ἰοὺ, ἰου πεῖδα! Πεῖβα! βίθμέ 
ὨΙΟΥ͂ 815 Αὐυδγαῦ ἀογ ΕἸουάθ, νυῖο ὀὐοσ ἴῃ ἀογ Κοπιδάϊο, 
δίδη Ὀβάθηκβ, ἀαΐβ ἴον εἷπ 5Κίαν βρυιοδέ, - 

Υ, 96 σημαίνω, ιοίογ. σημανῶ, δὺ8 Αδπάογυπρ, 
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- 
’ . εὐνῆς ἐποντείλασαν ὡς τάχος, δόμοις 

᾿ -" “μοι ἧς. ὀλολυγμὸν εὐφημοῦντα τῇδε λαμπαδὶι 
ν ξς 2 , ΄ ἑπορϑιαζειν, εἴπερ ᾿Ιλίου πόλις 

ν 
ῇ Εν ᾿ 50 ἑάλωκεν, ὡς ὃ φρυχτὸς ἀγγέλλων πρέπει" 30 

[4 ! 
,ὔ αὐτός τ᾽ ἔγωγε φροίμιον χορεύσομαι. 

ππ------ τ΄ ͵ ͵ ͵ ὖὃἷὃἝἕὃἝἷἕἝ 

ὙΥΪΘ 65 βομοίηξύ, 85 Ῥυγἄβϑηβ ἰβέ Ρᾶββθηά, υογ9], Β΄ ρἢ, 
'Ῥγομ. 870 χωρεῖ --- σημαίνουσά τι, Απί, 242 δηλοῖς 
δ᾽ ὥς τι σημαίνων (σημανῶν.) νέον. --- τορῶς, με- 
)7γαλοφώνως 8.1.0]. Εἰ Βαζίθηξς οἵοῃ α165 δυΐ ζοὺ, ἠού. 

Υ. 27 Πἶ, ἀαἴβ. 516. νοι ΠΆΡΟΡ 5ἰοῖ ουπθθθηᾷ 815- 
Ῥα]4. ἄθιη Ἠδυβα οἴῃ Τα Ισόβ θοαὶ ἀδθυ ἀΐθδα ΕἸ διητηο 
Ζυγαΐο, εὐγῆς αὐῇ ἀϊθ ΕἾαρσα ὑγόθον Βοὶ ἑπαντέλλειν, 
νν]6 Ορρίδη. Κυπορ. 9, 563 ἐπαντέλλουσι γαίης. 8. 
8 ποῖ χὰ ϑόορι, ΕἸ. 1130. --- ἐπαντείλασαν ἐπορϑιά- 
δεῖν βίαι ὥστε ἐπαντείλασαν ἐπορϑιάφειν. γογο], ΟὟ, 
900 {,, δυοῖν θϑΐπι Αοουβαξ. ταῖς ἄθαν ΤπΒηϊεν. Ὑ9 608) 
ΟΠόορμ, 868 εἴ,. Παιη, 673. υὑπὰ δου ἄδθη Αδουβαίίνες 
μέ ἄθπν Τπβηϊίϊνιβ ΟΠ ῬιΟπομιθη ΠΆΘΡ Οἱ ΠΟΠῚ θαξίνας 
Ζῃ Υ, 1172, --- δόμοις ἐπορϑιάδειν να Ν, 1090 
δώμασιν ἐπορϑιάδειν. Τῦεθοῦ 485 δα οἰ σθβοιγοὶ 5. Ζαὰ 
Ὑ. 885. 5. χὰ Ῥοιβ, 272 πὑπᾷ υὑπίοεν δεν. --- τῇδε 
λαμπάδι νγϑσθῃ ἀἴθ565 ΕἰΔΟΚοΙχοϊοῆθηβ, 5. ἀμη!ῖοῆθ5. Ζὰ 
Ῥοῖβ. 272. ἐπορϑιάξειν, ὙΥοΙΓ,, Αἰά,, ΒοΡ. ἕπορϑριά- 
Φειν. --- Ἰλίου πόλις, 5, σὰ Ῥογ5. 340. 

Υ, 80 νυῖδ 485 Ηἰδιυθυζοίς ῃθῃ (οὐδεν ἀδν Εἰδαογροβίθῃ, 
δ. Ζὰ Ὗ. 275) ἀοις οι νογκυπασί, 

γν, 91 Τῇ ἀπὰ ἴοῖ β6 1 5ὲ νυ}}} δἷῃ ὙΟΥΒΡΊΘΙ ἐδηΖρῃ, --ο 
ἀον Ἠουγβοθοῦ σδοιθ παι! οι νΥ1}} Ἰοἢ αἷς δἰάοκη ἢ δ05- 
δοίδ! θα ἈΠπηΘἢιηθη,, ---τ ἀἴθβοὺ πὰρ ἀγδῖηδ) 56 60ἢ}5 νγϑῖ- 
ἴθπάθη Εἰ ΘΖ μθπροθυπρ, ἃ. ἱ, ἀπά ἰοῦ βοὶδϑέ ὙΥ}}} 
πη Νεγίγαυθη, ἀαῖ το͵]α5 Εἰπηδῆπια ἀα5 ΟἸῦοΚ ΘΙ ΠΘΥ 
Οδφρθιοίθν θυ βομέ, ἀϊθ Εἰδῖθσ πιθῖπθβ οἴρηθῃ μδοῃδέθη αἰὰκ- 
Κοϑ (ἄον ΨΥ ἀμ έου δυνναγίθί Γν βοῖμθ ΥΥδομδ δἱ5 Βοιοπππηρ' 
(ὐε!ὰ οὐδϑὺ ΕἸ ΘΙ ἢ 10) ἴῃ γογαιιβ ἀαγοῦ ΤδηζΖ θεσίηπθῃ, 
Ἠδι Ρ. 21 ὑδογβείζε : ἦρδε φόγο οπογϑας ἐγιδέϊεαπε 
γόπι ὁπῖπι ἀοπιϊτιὶ, (τοὶ δεόποτωῶν.}) τηϊμὲ ϑέπθ οδαϑίβδο 
αμοαπις ζ. 6, ἐπὶ πιθαπι φμο,ις δαἰμξοπι σογινθγέαπηε, φιο--: 
πιίαπὶ ἐβπῖ8 ἐἰ 6 πιϊδιὲ λαοέώπι Τοπογεώπι ἐμάς, “Γ Εἰων, 



10 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

τὸ δεσποτῶν γὰρ εὖ πεσόντα ϑήσομαι 

τρὶς ἐξ βαλούσης τῆσδέ μου φρυχτωρίας. 

γένοιτο δ᾽ οὖν μολόντος εὐφιλῆ χέρα 

35. ζναχτος οἴχων τῇδε βαστάσαι χερί. 88 

τὰ δ’ ἄλλα σιγῶ, βοῦς ἐπὶ γλώσόῃ μέγας 

“σον
 τ  ῇ΄΄ 

Ῥμοὶπ. 819. Ῥοτβ. οἰωνὸν ἐθέμην καλλίνιπα ταὶ ὅτέ- 

φή οπιότῖι τπῖλδε αοοῖὶρίο οοτοτιαϑ ἐμαδ υἱοϊτίοες, Ν͵εά. 83 ἵ. 

χρηστοῖσι δούλοις ξυμφοραὰ (Ξαϊδίαπί.) τὰ δεόποτῶν 

"αμῶς πίτνοντα παΐί φρενῶν ἀνϑάπτεται. --- τὲ 

τογθιμάες σημαίνω υμὰ χορεύδοματι, 1Π6υογ ἀϊθ εγ- 

δἱπάυσηρ ἄθ5 Ῥεᾶβθηβ ὑπὰ 4688 Ευΐυτὶ 5. ἋΥ. 1956 ἴ., 966 

ς σὰ ϑορὶι. ἈΠ. 1982. φροίμιον, 5. πὰ ῬΥομπι. 142, 

τεθὲν ἄας Ευΐαταπι χορεύσομαι 5. ϑ6Ι4|εΓ Ζζὰ Ἑπυν, 

ἩΙεκέν. 810. Ῥῖς ήοιίε τὰ δεόποτῶν -- ϑήδσοματι 

τϑοῆδη εἶπ Ῥαγθπίῃθβθ, αἱ Υ, Ἰά ἴα. ἃς. εὖ πεόόντα 

νοπὶ ὟΥ ὕγίε!βρῖ6]. νυῖθ τρὶς ἕξ βαλούσης, 5. ΒΙοπιβεο!ά 

χα ἃ. 5ι.. υπᾶὰ Ζὰ Ῥεῖβ. 99, ἅυοι Ηἰκ. 980 εὐπετῇ 

τάδε, αὐΐεη Υ. 540 εὐπετῶς ἔχειν. Βτυποκ σποιι. Ρ. 

473, τοῖβ. 9338. ϑήσομαι ἰοῖν 1} ἀμπΘΒπιοπ; αν Π8]- 

ίδη. δἷπθ πῖοῃξ βείθ πθ Βοάορυΐζαπρ » 5. δ διοκομᾶν Πταΐῖτ. 

Ρ. 8 ἴ. ΗΠαϊπι ρΡ. 21] γεγο]. αν, Μεά, 99, 513, ῬΙιοΐπ, 

872. 7210η. 1191 ὕδεν ἀδ5 Ἐυτυτυμη ἕαϑὺ ἄδθιη ῬυάΞΘ 5 

αἰεϊομβθεἀθαΐεπά 5. Ζὰ γ. 408, Μαίι. ἄτγαδιπι. . 800, 

ΥΙ. τρὶς ἕξξ βάλλειν ἀγοῖπιδὶ βθοῖβ. ἄγοὶ ϑθοθβθη ὑγϑῖς 

ἔεη. [ὧν ἄδῃ μδομβίθῃ ἀπά Βοίρίεη αν ποῖ ἀθα ὃὉ- 

Ἰϊομθη ἄγεϊ ΥΥ ἅγίθ! π νυθυῖθρ, 5. ΒΙοπιβοιὰ χὰ ἃ. 5.» δῦο8 

Ἐωυν, ΗΚ. 380 ἔτ᾽ αὐτὸν ἄλλα βλήματ᾽ ἐν κύβοις 

βαλεῖν, υὑπ5 σὰ Βῖθν. 1015. 996. 

γν. 34 δ᾽ οὖν πὺυπ ἄεπη. πὺπ 80; πϑ πο πδοἢ 

δυο! σίθὺ Εἰππδῆπιθ ΤτοἾδβ, 5. Υ. 248, Ἀεἰϑὶρ Ζῃ ΞΟΡἢ. 

ΚοΙ. 1439. ᾧπ5 Ζὰ ϑορι. ὙΥΔΟΝ. 1191: 

γ. 85 τῇδε --- χερὶ τοξ ἀΙΈ56Γ (τιεῖπον) Ἠδπά, 

5. σὰ ϑόρῇ. Απί. 49. γεγ9]. ἀυοῖ ἀπίερη Υ. 1578. 

βαστάσαι χὰ Βαϊΐθη.. δογῦθγθη. ὑπὶ 1ῃπ Ζὰ Ὀεριϊίβθη. 

ν. 836 ἀα5 Απᾶάογε (ἘΠ πηπῈ6 : ἄεη ἘΠΕ τποῖ ἀον 

αι, 5.0..18 1.) θεῖ χογβοινεεῖσα ἰοὰ (18π|). 606. 

ἄϊορα Βοἀθαίαπα γοὸμ ἄλλοϑ 5, Ζὰ ΗΚ, ὅ86, βοῦς ἐπὶ 
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βέβηκεν' οἶκος δ᾽ αὐτὸς, εἶ φϑογγὴν λάβοι, 
σαφέστατ᾽ ἂν λέξειεν. ὡς ἑκὼν ἐγὼ 
μαϑοῦσιν αὐδῶ. κοὐ μαϑοῦσι λήϑομαι. 

γλωσόσῃ μέγας βέβηκεν εοἷῃ στοῖβοβ Βἰπα ἰδέ δυΐῦ πηοῖπθ 
Ζυπρα σοκοιμπιθῃ., ἃ. 1. βοίννθσοβ Οοἰα διπάθι πιθῖηβ 
Ζυηρο, δΡ.ΙΟΒνν ὄγΈΠοΒ, διὰ τὸ τῶν ᾿4ϑηναίων νομιό- 
μα βοῦν ἔχειν ἐγπεχαραγμένην, νγὶβ ϑυϊάαβ, ἩδΘρΥ- 
ΟἾΪΟΒ ἃ. ἃ. βᾶρθῃ, ΟὕΘγΡ]. ῬΟΠὺΧ ΙΧ, 6, 60 τὸ τὲ πα- 
λαιὸν Τοῦτο ηγν ᾿᾿ϑηναίοις γόμιφμα, μπαὶ ἐκαλεῖτο 

βοῦς, ὅτε βοῦν εἶχεν ἐντετυπώμενον α. 5. νγ. ΥὙΥ̓ἀἢτ- 
ΒΟΒΘΙΠΙΙΟΝ νὰ 1656 Νθησε ἀ6ΥΓ ππροίδῃγα Ὑὐγῃ ἐγ 
οἷῃ Ἀϊπά, 5. δ ἢ Ζὰ ΗΙΚ. 826. νοὶ. ΤΠπθορηῖβ 799 {. 
βοῦς μοι ἐπὶ γλώσσης τρατερῶ ποδὲ λὰξ ἐπιβαίνων 
ζόχει πωτίλλειν, καίπερ ἐπιστάμενον, Ῥιπά. ΟἹ, ΥἹ, 
140 δόξαν ἔχω τιν᾽ ἐπὶ γλωσόᾳ ἀπκόνας λιγυρᾶς, 
Ζυϊδη. Οταί. ὙΠ. ρ. 918 τὸν βοῦν δὲ ἐπιτίϑημι τῇ 
γλώττῃ, Αἰμεπαῖο ΧΙ, 12. δὺβ δίεπαπάγος παχὺς γὰρ 
ὃς ἔπειτ᾽ ἐπὶ στόμα, ΒόρΡη. Κο!. 1051] ὧν καὶ χρυ- 
δέα Ἀλῃς ἐπὶ γλώσόᾳ βέβαπεν προύπόλων Εὐμολ- 
πιδᾶν. Αἴβοῇ. Βεαυομβί, 902 ἀλλ᾽ ἐστὶ κιφμοὺ Ἐλεὶὲς 

ἐπὶ γλωσόῃ φύλαξ. --- Μη ογἴρᾶμσε γῶὼρ. 8. Ζὰ 
5160. 79, 

Υ. 9517 { ἀδ5 Ηδυβ δῦϑι βοὶ υβέ,. ὑνυθηη 65 ὥρυδοιβ 
θεϊκᾶπιθ.,, νυῦγἀθ συ ο ἢ] πὴ ἀθι]οΠδίθη (5]οπουβίθη. Ζα- 
νου δι σβδίθη ) βᾶσθῃ, ἀδ!5 Ἰοὼὴῦ 65 σοῖπ Καυπάϊσθη βᾶρθ 
(Σ0{Π6116}. ὑπ ΝΙΟΒΕΚαμαΙ θη 65. Ζὰ βᾶρθη Ὀπηίθυ 556, 
θοῦ ὙΥδομίου νϑυϑι σπου βοῖὶημθ Ὑ ϑυβο  νυιθσθηθοῖῦ σορθῃ 
{πεϊπρϑυγθιῃίθ. Ὁ δἵ' οίϑιοἢ ρϑῦῃ β'ος πὸ ἀθη ἀδίιμ 
ὙΥΙββοπάθῃ ἀπίθγμαϊίθ, ἈΠῈ ΌΕΥ ἀὰ5 Ἀδάρηῃ ἀοῦ ὙΥᾶπά6 5. 
Επν. Ηΐρροὶ. 418 τέρεμνά τ᾽ οἴκων μήποτε φϑογγὴν 
ἀφῇ. ὅϑοριι. ΕἸ. 548 φαίη δ᾽ ἂν ἢ ϑανοῦσά γ΄, εἶ 
φωνὴν λάβοι, ἀπ ΑἸτόβοῖ Ζὰ ἃ. 5... ἀοἢ ὑπ5 ὑπίεπ 
χὰ Ν. 106], ΟΠοθρῃ. 191. Ζὰα ληήϑομαι, νυϑιοθ5. μἰθῦ 
νυ Ηοπι. 1Π|24. 9, 5957 λάϑετο, υπύθυ!ββθῃ οὶ 5, 15ὲ 
αὐδῶν ἃὺ5 αὐδῶ Ζὰ εγρᾶηζοη. Εἰ Καηπ Ρ8ὺ διοὶι 
Ἠοιβθη : ποῦ δυνυᾶῃπθη. 5. Ζὰ ΕἸ. 1272 Ζ. ἃ, θοῦ 
ὟΥ Δοιίεγ δῦ. 
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ΧΘΙΡΘΈΕΞ: 

4ἀ0 δέχατον μὲν ἕτος τόδ᾽ ἐπεὶ Πριάμου 40 
μέγας ἀντίδικος, 
“Μενέλαος ἄναξ ἠδ᾽ ᾿“γαμέμνων,, 
διϑοόνου Ζιόϑεν καὶ δισκήπτρου 
τιμῆς, ὀχυρὸν ξεῦγος ᾿Δτρειδᾶν κ,, 

τα ναι τίμιον τ το ντουοο.. .0.........................ὄὕϑὕὦὉ..0..Κ...00ῦΘϑῦΘϑ ζΧὯ δὲ... 
Ὁ. ὕ0ὦὃ00Θ0ὕὃΧ(0ῳ(0Ύὕ.ὃὄὕὄδὅὐὅὕὅἁὅἍὕ0ὁὍ«Ἃἀἀτουνσ τον" 

ν. 40 εἶξε ἄον ΟΠΟΥ, νγϑίοθου δὺ5 ΔΠΘΘΞΕΒΘΠΘῺ 

Ῥεαμνέθη Αὐροίοσι θαβίθμξ, ἀπά ἄβθῃ γυοῖη ἃ ΘἈΠΙΘΙΏΠΟΝ 

χυγοκροίαββοηθη, ἄον ΚΙγιαϊμποβίγα θεϊσθσεθθηθῃ Ἐβιῃ 

δυβιηδοῦί, δυΐ, 5, ἀἰς ἘΠη]εϊίθησ. δίδη πιὰ ΐα βίο ἀθὰ- 

Κοη, ἄαί5 ἄεν Νίογρεπ δηδυϊονέ, ὑπ ον ΒΔ. β᾽ο Ζπὶ 

Ῥαϊαβίθ βϑοϊοθέ, ὑπ ἀες Κῦηϊρίπ ἀἴ6 Αὐννασίσης Ζὰ 

γδοθοη (Υ. 951 1,), υπᾶὰ Ζὰ βθῆθη, νγὰβ (ὔγ (ἰεβοδᾶξιθ 

χὰ Ὀεβοῦσθη βἰμᾶ, 850 ἰπ ἄβθῃη Ῥοίβετῃ. μὲν δπέβρυϊομέ 

ἄεπι δὲ Υ. 72. 5. Ζζὰ 5160. 99. δέκατον μὲν ἔτοϑ 

τόδε ε5 ἰδέ 4δ5 Ζϑιῃπία 78 ἢν Ὀεγεϊίβυ νγᾶβ πᾶπη! οι θα σοη- 

πὸη Βαέ, ὉΌ6Γ ποοῦ πίομε υο]οπᾶθί ᾿δέ. 5. Υ. 492, 

Ομοορμ. 646, 1014 ἔ,, Ζὰ ΗΙΚ. 619. ϑορῇ. ῬΗΠ 512. 

Πἰαὰ. Π. 399, Οάγεβ. Υ, 107, Βίδηϊου ζὰ α. 56. ἐπεὶ 

βοϊζάθιῃ. 5. ϑοόορῇ. ἀπέ, 158, ΒΙοιηβοὶα σὰ ἃ. 5ι., ΕἸἰπι5- 

1εν Ζζὰ Επτ. Νίεα, 96, 80 υπέεῃ Υ. 900. Πριάμῳ 

ψγοΙ., Αἰά,. Βοῦ.. Τυχη.,) Πριάμου Υἱοί. ἀπά υ]ε}- 

Ἰοῖομέ οἰηῖσο Ηδπαβοινι θη. 
Υ. 41. μέγας ἀντίδιρκος α15 τιβομεϊσον ὙΥ 1 ἀθυξϑο 

α. σὰ Ῥήομ. 368. Ῥϊεξα Ῥ ογίθ σεϊμόγθη Ὁ]05 Ζὰ δῖεγέ- 

λαος ἄναξ; νετρὶ]. ΟΒοορὶι. 661 ἔ. 
Υ. 43. ἀκ [εβέβ ({εβὲ νευθυπᾶθπθ ὑπᾷ πῃ εἴπδη- 

ἄον Παϊξοπά6 } Αἰγοϊάοησοβρᾶπη ( Αἰτεϊάθηρδδν ) Ὑθὴ 

υγϑ Ὠγοπῖσο αὐἃ πντεϊβοορίγ σεῦ ὟΥ̓ ἅγάθ ἀυτοῖ Ζθυβ 

(πειομθεπι Ζευβ χυγεῖ ΓΒγοπα ὑπᾷ ϑοθρίεν, ἄθηι δίεπο- 

1205 ἄοῃ ϑραγίδηϊβομθῃ. ἄεπι Αρϑπιθπιποη ἄθπ Ατροῖῖ- 

βοῦδη, νου! ομθη μα). 16 Θδηϊεῖνε δἰπὰ σθηϊῖνε ἀθν 

ΒΟΡΟΒα οημοὶς, 5. Νίδί, Θσγαμι, ᾧ. 9516, 11 {6 06 Ὁ 

ἂδ5 50 οἰπρεβομαϊ θέα σεόϑεν 5. ζὰ 8160. 589 ΟΒοερμ. 

886, ὕδθεν ἄϊε ὅδοιθ σὰ Ευπ. 626. ᾿φτρειδᾶν. ΑἸά. 

παπᾶ Τύυγη, ᾿ἀτρειδῶν., ἄοοι νυϊγὰ ἄν Τουίβπηιιβ ἀστοῖς 

χιλιοναύταν, ἀρωγὰν, ἀγανὰ (5. τὰ . 100) νεῖ- 
τιοϊαϊσεί, πεῦαπ νγϑ]οθῦ. σανεδμη!οιθ ΕΌΣΙΒΕΠ.; να 
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ὦ» ῶι 4δ στόλον ᾽Ζργείων χιλιοναύταν 
τῆσδ᾽ ἀπὸ χώρας 
ἤφαν, στρατιῶτιν ἀρωγὰν,. 
μέγαν ἕξ ϑυμοῦ κλαζοντες “Ζρη., 
τρύπον αἰγυπιῶν, 

950 οἵτ᾽ ἐκπατίοις ἄλγεσι παίδων ὅ0 
ὕπατον λεχέων στροφοδινοῦνται, 

τιμῇ πὰ τῆσδε διὸ βίαι μάθῃ Κῦπποπ, 5. δῖοι 
Α Ὗς κλῶς 

Υ. 45 αἷς ἰδυβοπαβομ! σα ΕἸοίία ἄογ Αγρεῖθυ. 
Δργείων ἄεν Ατγροῖον ἴπ ἀθι νυοϊέθγθεῃ Βοάθαίαηρ βίδες 
ἰοῦ Οσιθοῆθη, νυ ον. δποῖ ἴῃ ἀϊοθοῦ Γ᾿ τασοάϊο, Ζ. Β. 
Ὑ, 190, 260, 560, 640, 802. χιλιοναύταν ἰαυποηα- 

ΒΟ ΙΠοπά. τϊῦ ἰαυβθηά ϑ'θρίθγη ἃ. 1. ϑΘοθ ἴθ. να νυ 
βᾶδσϑηῃ εἶπ Καὶ αθγου ἃ. ἃ.. βίαξέ χιλιόναυν, νεγρ]. Εἰαγ, 

Τρη. Ταῦν. 140 σὺν πώπᾳ χιλιοναύτᾳ, Αἰδοι. ῬΕΙ5. 
885 πολύχειρ παὶ πολυναύτηξ, διοῖ νἱθ! !οῖομε πἀπέθῃ 
Υ. 8395 γαυβάτας ὁπλιόμους. ἴεθεον αἷ6 Ζ8}} ἀδὺ 
δυο Ιβομθη Θομη ἴθ σοροη το 5. ϑίδηϊον ὑπᾶ ΒΙοπι- 
ΠΟΙ σὰ ἀ. δύ, Αὖὐβδ ἀογ γανιδηίθ ἴῃ ΕἾοΥ. ἀπᾶ Ῥθίμα 
ΟΠ ΟΙαδὲ Ἴλιον αὐτῶν Καῃπ ᾿πᾶπ Ἰλιογαύταν τπιδοθοπ. 

Υ. 46 τῆσδ᾽ ἀπὸ χώρας νοι ΑΥροβ ἂὺ5; γόοη ᾿ΐοῦ 
85 Ὀγϑοῖ ἀἴα ΕἸοίία ποῦ αὐ, Βοπάθγῃ 65 δυξοϊσίθ γὸπ 
ΠΐοΙ 85 πὰ ἀᾶὰ5 Απὺΐσερούί ἀπά ἀον Βοίθῃ!, ἀδίβ βοὴ 
αἴθ ΒΟ" ἴθ ΑΟΠ15. νϑυβϑιμηθ]η βο ἔθη. 

Υ. 47 ἦραν 5ἷ6 ᾿ἴοβθῃ δυΐθγθοιθπ,, 8. Ζὰ Ῥεοῦϑ. 
781. στρατιῶτιν ἀρωγᾶν., 5. σὰ Ὗ. 72, Τ1Π6θοὲ ἀϊδα 
ΝΟ θΘοπαϊσαπρ 465. ϑ΄ηπο5. τὴ ἀθπὴ ῬΔΥΟθΙηΪΔΟῸ5.9 5. 
Ὗ, 606 υπά χὰ ΗΙΚ. 4. 

᾿ς Υ, 48 ἐκ ϑυμοῦ ὅὰ5 Ζοτπ, μέγαν Ἀλάϑοντες ἄρῃ 
διοίβοβ γεγάθγθθη ταυβομβοπά (δὺς ἀγοθθῃά.}), 5. ἅΠη- 
ΠΙοῆθ5 χὰ Ργοῃ. 8358. Ἐλάγξαντες ΕἾον., Εδτπ. υπά 
γαγδπίθ 61 ϑίθρῃδηυβ. 

Υ. 49 τρόπον αἰγυπιῶν νῖς Ὗ. 38] κακοῦ χαλ- 
ποῦ τρόπον, Ἑπιν. 7οη. 1493 αἰγίδος τρόπον. 

Υ. 80 ἐκπατίοις ἄλγεσι νοῦ δυβογογάθη! θη θη 
ΘΟΒηθγΖοπ. Νίδη ηϊπηηΐ δυοῖ εἰης Ηρα ασο δὴ βίδίς 
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πτερύγων ἐρετμοῖσιν ἐρεσσόμενοι, 
δεμνιοτήρη 
πόνον ὀρταλίχων ὀλέσαντες" 

0 ὕπατος δ᾽ ἀΐων ἦ τις ᾿Ζπόλλων, δὅ 
ἢ Πᾶν, ἢ Ζεὺς, οἰωνόϑροον 
γόον ὀξυβόαν τῶνδε μετοίκων, 
ὑστερύποινον 
πέμπει παραβᾶσιν ᾿Ερινυν. 

ἑμπατίων παίδων δεν ἄϊθ δπεζογπέθη, δεγδαίθῃ 7ὰη- 
88π, 8. δίατιι, αγάπιπι, ᾧ. 446, Αππι. 7. ὕπατοι λε- 
χέων ποὺ ἄθεον ἄθπι Ηογβί, γεεὸξ: Υ. 497 ὕπατος χώ- 

ρας Ζευς, Νῖαι(". Θγαπιπι. δ. 446, 8. 

Υ, ὅ9 ἴ,. πδοιάθμ 56 ἀϊ8 δεξί μῃξεπάς ΝΠ υπὲ 
ἴπγθ δαπρθη ὑϑυϊοῦοη ΠᾶΡρεπ, ἃ. 1. πδοβᾶάθιῃη βδἷθ ἴῃ γ8 
δαμδθῃ γΘΙΡΘΡΘἢ5 ρουγαυίος ἀπά σερῆσσε μαῦθπ, δὲμ- 
ψιοτήρηῃ, νοτοὶ Υ. [494. 

Υ, δδ Π᾿ Βοοῦ οὔθ 806" ψϑυποίηθηα δπένυθθῦ 
εἴη Αρο]ϊοπ. οὐδ Ῥᾷπ, οἄδθι' Ζειβ αἷθ νορεϊουδηία 

(νοὴ ἄθη Ὑὅὄροθίπ θυμὸ 6π6}) ἰδυϊδοῃγοίθπάθ ΚΙαρθ, 56π- 
ἀού ἐγ ΕἸδνείπάθεη (ἄθη ΕΎθυ]θγη.) ἀἴθβοσ δειβοίζίθῃ 
(ἀσν δὺ5. ἄδθπὶ Ναί βρϑποιηπιθῆθη {ππρ6η} βρᾶϊ(δίγαϊεπαάθ 
(ΒΙπίργαγθιη βίγαίεπαθ) Ετίπηγβ. ὕπατος Καπη τπᾶη 8008 
νουβίθῃθη : δἷῃ ΠΡ ΘνΥ ΕΘ ΘΓ, νὴ Υ. 60 ὁ κρείσόων. 
τὶς ᾿ἀπόλλων εἶπ Αρο]]οπ, ἃ. ἷ, οἴῃ 50 τηᾶ ΟΕ ΘΓ αοίί 
αἰ5 ΑΡΟΠ]οπ ἰδί, γεγρ]. Ὑ. 9281 ὡς τις ἥλιος (οὐδεν 
Ἥλιος) νυῖθ εἶπ ἀπάθεια ϑόοππο, 1906 Σύλλαν τινὰ, 
ἃ. 1. εἶπθ δηᾶογε ὅΚυ!α, Εν, ΒΑΚοῆ. 467 Ζεὺς δ᾽ ἔστ᾽ 
ἐκεῖ τις, ὃς νέους τίκτει ϑεούς ; γοπ νυϑίομοσ Ατὸ 
ΕΥΙίβομα φωαοδέξ. Ἱαιοίατι. Ρ. 16 Βεΐβρίοὶβ Ἀπροί μτὺ Βδέ, 
ϑόορ. ΕἸ. 107 τεκγολέτειρ᾽ ὥς τις ἀηδών. Ὁαίΐεη Υ͂, 
1115. ϑορὶ. Ἴταοῃ. 105. 50. δυο Ρ]αίαγοι. ῬὨ1]|ο-- 
Ῥοΐπ). 18 Νέμεσίς τις. ἴπ ἀεγ Βεάδυξαπρ οἴῃ σα νν 556 7, 
ἢπάοί 65 βδίοῃ 61 ΕἸσοπηδῆηθη, Ηομπιοσ, 1||8δὲα, 10, 3514. 
ϑόορῃ. ΡΒ, 442, [1 Εν. ΑΙΚεβῦ, 260 Βεϊίβέ τὸς 16- 
πδηᾶ, τίοζὰ “ἤτδας ἃ15. Αρροβίίϊοπ {ἶ{ξ, νυ μη] ἢ 
Αἴβοῖῦ, 5160. 178 ἢ ὲγ εἶθ μὲ 815 ὙΥ̓ εἰδβδᾶάσενορεὶ 
ἄθη Αρο!οπ; δἰ Βαυθνορσοὶ ἄθῃ Φαράσοιίί Ῥᾶπ., δἰ5 
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60 οὕτω δ᾽ ᾿“τρέως παῖδας ὃ κρείσσων 60 
ἐπ᾽ ᾿ἡλεξάνδρῳ πέμπει ξένιος 
Ζεὺς, πολυάνορος ἀμφὶ γυναικὸς, 
πολλὰ παλαίσματα καὶ γυιοβαρῆ» 
γόνατος κονίαισιν ἐρειδομένου, 

θῦ διακναιομένης τ΄ ἐν προτελείοις θὅ 
κάμακος, ϑησων Ζ]αναοῖσιν 
Τρωσί ὃ᾽ ὁμοίως. ἔστι δ᾽ ὅπη νῦν 

Ἰκδπὶσ πίον ἄθη ρθη ἤθη οί ἀογ δέον Ζϑυβ Ζαϊ 
ϑομαίζεν, τῶνδε μετοίκων πᾶπρε ἡγοῦ Ἐρινγνυν 8}, 
5. Ζὰ 5160. 70, παραβᾶσιν ἴεθονίτοίθπάθη, Εν θὶη- 
ἤδη. 5. ἅδον ἀδ5 Ῥασγίοἱρίαη. οπα ΑὐοΚοὶ σὰ ΡΘΥΡ. 
571. Ἐπ᾿ βίθιηῤ δθβο!υὖ, νυῦῖθ ἅδη! οθ5 οἵ. Ἐρινὺν 
ΑΙὰά. ἀπα ΒοὈ..9 5. Ζὰ Ῥγοπι. 514. 

Υ. 60 οὕτω ρο᾽εἰοἤδαιῃ 415 Ετΐπηνβ. 
Ὗ. 61 ἐπ᾽ ᾿ἀλεξάνδρῳ σερθπ ἄθι Ῥατῖβ, πέμπει 

ζὰν ἔπεμψε, 5. σὰ Ῥεοῖβ. 442. ξένιοξ, νυϑῖ! Ῥδιὶ5 561- 
65 Οἰδϑύξγθυμ 65 Νίθμθιαοβ ΥΥ οὶ οποία ες ἀπ ἃ]5ὸ ἀδ5 
Οἰαδίγθομί νϑυ]οίζέ ἢαίίθ, 

ν. 62 Ηἴ ἀν ννθρθη ἄθ5 πιδπηγθίσμθη ὙΥ 6165. ν6 16 
πα ο]Θἀου θΘβοννθγθη 8 (ουπια ίοπάθ, μοῖ15.6) Καιηρῖο, 
᾿πάθη ἀδ5 ἵζπὶ6 ἴῃ ἄδθη ϑίδυ βύῦγχθ, ὑπ 6. Ξ'ρθϑνῦ 
θεῖ ἄἀθν ογννθῖθ Ζουϑρι!ογ (ννοῦοὶ Δίθηβομθη πἀπά 
ὙΥ αἴΐεη σϑπιρ ἴῃ ἄἀθπ ἀ6γ Εἰπύβοποιἀσπρ νου θρμθπάθη 
(ὐείβομέθη σὰ αὐυπάθ σθῆθη), ἄθη θδπδοση Ζὰ Ὀογοϊέθη, 
πὰ ἄθη Ττοθτπ δυῇ οἰείοιθ Ὑγ εἶδ. πολυάνορος εἶμ- 
φὲ γυναικὸς τἀπὶ ἀον Ἠδίθπθ νυ 6 η., νγθίοθα νἱθὶθ σὰ 
Οδιίθη ὈοκΚοιηθη Κοπηίθ: νυθηΐρ ῦ νυν ὨγΒ Ομ Θ᾽] 10 ἰδέ 
ἀἴς Εὐὐκιᾶγαπρ σαζίθηγοι οι, νναρθη 1ἢγο ἄγοὶ δ ηπογ, 
ΜΘ ηοἰαοβ., Ῥαυβ ὑπ Βοῖρῃοθοβ. νοῦρὶ. υΚορῃνγοη 85] 
τριάνοροξ Ἰόρης. ἐν προτελείοις δὶ ἄδῃ γογροίθομύθη, 
ΨΟΥ ἄδθπ δπίβομθι ἀθπάθηῃ ἡδ μι οἰ, (τ ουρ]. Ν, 704 ΒΙομΠοΙὰ 
Ζὰ τι. 50.) οἄδῖ Ῥεῖ ἄθη Απΐϑηρθῃ ἀον Καιηρία, ἀἃ ἄδπὶ 

᾿ ΒοΒυνογίκΚαπιρία ἄον ϑ'ρθουκαιηρῆ νουμούζαρ θη Ρἤθϑίο, 
Ν. 06 νἱγὰ πιῖέ ἄθιῃ Ραγοθιηΐδοιιβ ἀθι ϑδιπη πἰομῦ σοθη- 
αἱρί, 5. Ζζὰ ΗΙΚ, 4. 

Υ, ΟΥ ἢ, ε5 δίβῃξς δῦ, νυῖβ 65 οίζΖί βίθιιξέ. ( υνῖθ 
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ἔστι" τελεῖται δ᾽ ἐς τὸ πεπρωμένον" 
οὔθ᾽ ὑποκαίων οὔθ᾽ ὑπολείβων 

10 οὔτε δακρύων ἀπύρων ἱερῶν 10 
ὀργὰς ἀτενεῖς παραϑέλξει. 
ἡμεῖς δ᾽ ἀτίτᾳ σαρκὶ παλαιᾷ 

ΔΌΟΥ ἴα Κ'δοιθη σοροηννβγεσ ϑίθῃθη, νγοῖβ Ἰο πιο, 
ἀσοοῦ νυ Ομ  ]Ἰοἢ πιομύ Ζαμι Βοβέθη) 3 65 δπαϊρϑί βἱοῇ 
ΑΘΓ πδοὴ ἀογ Βεβίϊπιμθπσ, ἴΠ6θὲν ἔστε δ᾽ ὅπη νῦν 
ἔστι νετοὶ. Αθγθβοῦβ ἀπὰ ΒΙοιηῆοια σὰ 4, 8... Μίαξίῃ, 
ατᾶπμι. ὃ 486. Απη. 2, Ηογμπδμηη Ζσυπὶ Ὑ]ροσ, Ρ. 709 
ἃ. ἃ. ὕθσερον ἔστε Ζὰ Απΐδπσθ 465 ὑεγβ65 5. ζὰ Υ. 1204, 
τελεῖται Καῦπ Ῥγᾶβθηβ, δΌΘΙ' δος δὐίβομθβ Ἐ᾿αζαΓαπὶ 
βου, ἔς τὸ πεπρωμένον ἀξ Ὑογμδηρέθη ρεπιᾷ[β, γετ- 
δ δπρίογμηδίβθῃ, 5. Νίδεςῃ, Οσαπιπι. ὃ. 878, ὁ υπάὰ ἃ. 50 
υπίρη Ὗ. 1657 ἐς τόνδ᾽ ἐνέβη ξὺν ἀληϑείᾳ χρηόμόν. 

Υ, 69 ἢ, ποοῖ νυϊγὰ οἷπ ἀδΖυθγθηποπᾶον (εἶπ 465- 
Π84}10 Βεδηάδορῖθι. δηβίθ θη). ποοὴ οἷπ ἀδΖιβρεπάθη- 
ἄἀεγ (οἷθ ἀθβθα! ᾿ΓΥΔΠΚΟΡἕΟ δηβέθ! ΘΠ 46}. ποοὴ οἷπ 
ννοϊποπάου, 416 Βοξεσα Βερίεν (465 Ζδθυβ ὑπᾶ 465 ϑ'ο οι - 
585) πϑδοὴ ἴδθιυθυίοδεπ Ορίογη (ποῦ ϑομδομίορίεγη, 
σύθίοῃθ ᾿πὶ Καίορα {8} 16 ῃ. ἀπα ποι τυ Ορίθγίῃιθγα 85 
Βτηδηδορξου δυῖ Αἰίᾶγθη ἀδυρογδοῃξδ νγθγάθη}) ΡΘβομνυῖοἢ- 
εἶσεπ (5ΈΠ|6η.). ὑποκλαίων (50 ΒοΡ., ὙἱἹοῖ. υπᾶ νἱε!- 
Ἰεϊοβέ ἀἰα Ηδπάξομυϊέοη, ὑποκλέων ὙΥοΙ.. ὑποκλίων 
ΑΙά.. ὑποκλείων Ἴαγπη.) μαθ6 ἰοἢ πὶ αβδυθοπυβ ἰῃ ὑπο- 
καίων νεϑυνυεδηαο]έ, νγογδυΐ 16 Τ,οβατὲ ἀδ5 ἀἰάυβ (24 υπά 
Α νεγάθη οἵ νϑυνυβοῃβεϊῖ, 5, ζὰ ΗΚ, 1007. Πϊἰηννεϊβί, 
πᾷ νγεῖομοβ σσοροη δακρύων ἰἸεϊομέ ἴπ 16π65 θογσθιθῃ 
Κοππίε, 85. ἅδον ἀΐδ Ζυβαπηπθηβίε απ ἀογ Βγαπά- ἀπά 
Γτδηκορίον ΒΙοιηῆεϊά Ζὰ ἃ, 8, ἀπύρων ἱερῶν, ψεΓΡ]. 
Ῥίπάαν, ΟἸγπρ. ΥΙΙ, 88 τεῦξαν δ᾽ ἀπύροις ἱεροῖς 
ἄλόοος ἕν Ὁ Ἀρρν ἘπῸ Ὑδιοκεπᾶνβ Βιδίγιθ. Ρ. 435. Ὅϊ6 
αἀτιτίς Ῥεγβοη παραϑέλξει Καπῃ τῆδη ἀυσχοῖ ἢ 8π ἄθετ- 
δείζεπ, 8. ζί Ῥίοπι. 117. οὔνγοθ! ΠΙοΓ αἶα Ῥαγίοῖρίᾶ 
ὑπορκαίων ὑ. 8. νΥ. πὶ Ὀεϊδίβῃ ἀυτγοὴ οἷπ ἀαζυθτεπηβη- 
ἄεγ ἃ. 85. νύ, ὕδεγβοίζέ νναγάβη, 8, Μαί, αγαπιῃ. ᾧ,. 
271 “«Απΐ;, ὃ. 999. 

γ. Τῷ ἢ, νὰν ἀθεῦ, νύθσθη ἀπδοΐθβ ὑπρου γαϊ σέεῃ 
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τῆς τότ᾽ ἀρωγῆς ὑπολειφϑέντες 
μίμνομεν ἰσχὺν 

70 ἰσύπαιδα νέμοντες ἐπὶ σκήπτροις. τὸ 

αἰίθη ΕἼ οἰβοιοβ (Κὔγρουβ) ἄθν ἀδιπα]σει Ἡϊ] (Καπρῖ- 
ϑΘΠΟΘΒΘ ΒΟ Βα ) πο βίο θη δ] θθη. (νυϑῖ!θη ἴῃ ἄον Ηοὶ- 
τιδίῃ ), ἀἴ6 Κιπ μη! οθ (5οῆννδοῦθ.) Κιαῖς θοννεροπᾷ 
μῷ Θιᾶρθθη, δὲ δπίβριϊομς ἄθὶ μὲν Ὑ. 40. ἀτίταε 
ΕἼοΥ.. ΑΙά,, Τύχη... «τιταὶ ἔδαγῃ, ἡ». ἀτιταῖ ΥΥ οἰἔ., ἀτί- 
τῷ Ἐον., νιοί. Οὐ ἀτίται οἄεον ἀτίτῳᾳ (85 πρΝμδ 5609 
ἰδὲ ΒοΙνννον 4ὰ βαβύϊπηθη : ἰδὲ 65 ατέταϊ, 80 τη ϑὸ νὰ 
νοη ἀτίτης, 5. Βαυϊζίιηδηῃβ δυδῖ, Ογϑηῃ. ᾧ. 119. 
Ἡθβ Ομ : ἀτίται (ϑον. ἀτιταί), ἄδιρποι, ἔδτποῦ ὁ ἀτι- 
τεῖν. εἰδιγιεῖν., τπηὰ ἀτίτην., ἀτιμώρητον, ἄπορον, 

ἄτιμον, τὸν μη ἔχοντα ἀποτίσαι. λάμπῃ ἰού ἀθν 5ίπη: 
ὙΥΙ ἈΡΘΙ 815 ὑἀπροννὕγαϊσίβ ννθροη ὈΠ5ΘΓΘΒ ἃἰίθη Κὔγρουβ 
ἀοΥ ἀλη] θη π΄ ΠΡ πτ πὶ ΖΡ σ᾽ Άββθη Ὁ]61- 
β θη. 15 ἀτίτᾳ ἀὰ5 ἂἃοπίθ, 50 Κϑῃὴ 68 ἐβε ἐπ: γ0Π 

ἀτίτης μου Κοπιπθη, 5. δου αἴθ ᾿παϑουϊἷπ ότι Νίδί ἢ, 
Οτϑιηι. 8. 112, Αππῃ. ὃ. απ ρον ἀἰθ (Οοπδίγιοίίοι 
τρὰ ὑπολείπεαϑιχε. ἀδο. δ. θὅ8; οον 65 ᾿ἰδύ ποοὶν ναὶ 
ΒΟΠΘΙ ΠΟ ΘΥ [οι ηἶπ Εογ πὶ γομ ἄτιετος 5ίαίέ ἀτίτῳ, 8. 
ἀδ5. ᾧ. 116 χπϊῤ ἀθιιβοιθοη ϑῖππθ, {Ππῦ8γ ἀἴθ ἀουῖ- 
5016 ΒΥ 5. σὰ Ὗ. 48. Εθδη 80 ἰδέ Επυπι. 951 ἐτέτας 
815 Αὐοοιιδαύϊνιιβ. Εδμϊηἶηΐ νοὰ λάβῃ) δμᾶηρίο : ἀδμϊέ 
Ὡϊομύ ἀπ ϑιμου Κύ θαύγίππα ἀον ΜΙ ογπδγἄου υπ5 νογδοιέο- 
ἴδῃ (ρτγοϊορίβομ [ὔγ : 50. ἀδίβ νυνῖγ ὰπ5 ἀδάμυγοῃ Ὑογδοῆ-. 
ἴσης συζίθμθπ). ἀπᾷ ἀδ5. 3856 ἀτέεται βυθηΐα! !}5 Ἐ'διηΐ-- 
πἰπαμη, τίτας ἴῃ ἀθγ Βεοἀθυΐαπο: Βδομιογ, Πηάού 5οἢ 

Οδοορῖ. 695. σαρηὶ παλαιῷ, 5. Ζὰ 5160. 604. ἀρωγῇ 
ἰδύ 485 ΑὈβίγαοίαμῃη βίαι 465. Οοποτγοίϊ, Ὑν16 ΟΠΟΘΡΙ. 472, 
σα. 598, ϑορὶι. Κοὶ. 1094 διπλᾶς ἀρωγὰς, ππᾶ ἰ5ὲ 
δεβαρί ἴῃ τρἸ Π ἄΊβο μον Βοάθαΐαης γὸπ ἄθη ἰδ ἄθη Εὔτ- 
βίθῃ ἴῃ ἄθῃ Κιυῖίορ Ζιθβῃοπάθη Κυϊθσθίῃ, 5. Ζὰ Ρεῖβ, 717. 
ἐόχὺν ἰσόπαιδα ἀϊς Κἰμάρ!]οῖομα Κιαΐξί, Κατα βίδές ἀἷδ 
ἀὸγ Κσαΐε οἷποβ ΚΙμηάθβ ρ᾽οίοῃς γαῖ, 5. ἃπιη]ϊοῖοβ Ζὰ 
Ῥεγϑ. 140. Ὑενριθίομθη. Καμῃ τπδῃ Ἐατα, 58 δείσασα 
γὰρ γραῦς οὐδὲν, ἀντίπαις μὲν οὖν. γέμοντες θ6- 
Μορθηά; 85, Ζὰ δῖον, ὅ72, ἐπὶ ὀκήπτροις, 5. θεν ἐπὲ 
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ὅτε γὰρ νεαρὸς μυελὸς σι ἑρνῶν 
ἐντὸς ἀνάσσων 
ἰσόπρεσβυς, ᾿ἤρης δ᾽ οὐκ ἔνι χώρᾳ, 
τί ὃ ὑπεργήρως φυλλάδος ἤδη 

80 καταχαρφομένης τρίποδας μὲν ὁδοὺς 80 

στείχει, παιδὸς δ᾽ οὐδὲν ἀρείων, 
ὄναρ ἡμερόφαντον ἀλαίνει. 

ας. αὔδα. δ. ὅ86. γ. 6 Οτεῖβα 'ἰπ ἄθη Ττασὅ- 
ἄϊθη ἰσυροη δίᾷθ6. ὑπ 50. δγβοϊιδίπθπ ἀϊθ Οδογθυΐθῃ 
σΥδ ΠΥ ΒΟὨ ΘΙ ΠΟ ἢ δ ἢ ὨΙΟΥ͂. 5. [Ζὰ Ρεῖβ. 669.}] ΒΙοιηῆεΙά, 
ΨεΡΡ]. ἀυοῖ. Υ. 195 ἔ, 

Υ, 1760 ΠῚ νυᾶππ πδιη!τοῖ Ἰασοηα ἢ) (ΚΠ 16} 485 
ἴπ ἄογ Βευξέ Βουυβοθθπάθ Νίασκ (αἷθ 'ἴπ ἄεν Βγυβέ θ6- 
Δ πα! θ θ πσκγαί), 50 ἰδ 65 συθ ΠΠ1οἢ, ΑΥ̓Θ5 ΔΌΘΥ 
ἰδ πῖομῃύ ζὺγ ί6! 16 (Κυϊθρβιυδέ ὑπ ϑέγειεκγαῦε Δ ΌῸΓ 
ἰδέ πἰομέ ἀ801η}. ἀπ οἷ δἰ πὶ σθυηδβθη θεν ἀδ5 ΑἸτον 
ἀε5. βοβοῃ οἰπάουγεπάθη (Ζὰ σψϑύνγθῖκοπ δηΐαηρθπάθη) 
Τιλῦθ 65 Πἰπᾶὰ5 ΒΥ μά. σεἢξ ἀγοι [5156 προ, βονναπκέ 
ΔΌΘΥ πἰοδῦ ΚυδΓσΟΥ 85 οεἷῃ Κιπά. οἵη (νυῖθ 611} 81 
ἾΤαρε ὀΥβομοϊποπιὰε5 Τγδαπιθ1ἃ (Βοβαζίεη ). ὅτε "8068 
ἴθ πἰοδί ἴῃ δ᾽ τε νοτᾶπαεγέ,. ἀγάσσων νεῖβ ἀπβοὺ ἢοττ- 
βομομα 5ίαςε θθβπα!ο. 50. ἀπέρη Υ. 406 δόμων ἐνάόσ- 

ὅειν. Τιεϊοιε νυᾶγτε ἀἰβα Αδπάδοσυησ ἀνγαίόσων. ἃ. 1. 
ἄδ5 5'οἢ τεσεπάβ Νῖαυκ, ἀἄοοῖ ποδί πόίξηϊσ, Ἠδγπιᾶπη 
Ζὰ Αὐἱδίορῃ. ὙΥΟΙΚ. 994 ἀνάσσων (ἄσοι ἰδέ ἃ ἴπ αἴό- 
ὅειν ἴῃ ἀδΓ Άθρεὶ ΚυνγΖ., ἀπᾶ ἀϊε ἘΌΓπὶ ἄσόειν 56 }ν 
νυει Πα ῦ. ἄσόσειν ἰδὲ βρᾷίζοταε ΕὌΓΠ, 5. Ὑδ]οκοπᾶγ 
“χὰ Επυν, ῬΗοΐη. 1388, ΗἸρροΙ. 1352, ἀϊ6 Αὐδβ]οροῦ Ζὰ 
ΑὙΙΒΊΟΡΒ. ῬΙαΐί, 733. νοτᾶὰ5 510ἢ ἀπὸ Ὑεγνυθοῆβοί πη 
νοῦ ἀνάσσειν ἀαπὰ ἐἀναίσόειν ὑπ 50 δῇοι ουκίᾶγε: 8. 
δυο Ζὰ Ῥεῖβ. 95. Ῥοοῖ ἰδ αζσόειν δοβέ, 5. Ζὰ Ῥευϑβ. 
402). ΑΘΒΜ ΟΝ Ησοπι. Π|84, 1δὅ, 80 οἷς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἀΐξῃ 

γόος ἀνέρος, Εν. Ττοδά. 157 διῶ δὲ στέρνων φό- 
βος ἀΐσόει Τρῳάδσιν ἃ. ἃ. [πῃ ἐσόπρεσβυς ἰδ νυῖεάεῦ 
εἷπς Κῦγζε ἄδθγ νογρ οϊοπαηρ : συοβᾶ μη] 1οἢ, βέδίς σ᾽ θῖ ἢ 
ἀεπὶ αν Κο οἰ πε Οτοῖξοβ., 5. Ζζὰ Ῥεγβ. 146. ἴάρης δ᾽ 
οὐκ ἔνι χώρᾳ 5. ἅδη! μο5 σὰ ΗΙΚ. 721, ὅθεν ἀϊε Βε- 
ἀουΐαης νοὴ χώρα 5. ΒΙοπιῆε!ὰ Ζὰ ἁ. 5. Νίδη Κῦπηίθ 
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σὺ δὲ, Τυνδάρεω 
ϑύγατερ, βασίλεια Κλυταιμνήστρα, 

800} ἐγὲὶ χώρᾳ 5ομγεῖθθη., ὈΘβοπάουβ ἄα ΑἸάυ5. οὐρένε 
χώρα, Ἀοῦ. ἐνιχώρᾳ Βαθεη. τέ ϑ᾽ ὑπεργήρως Βαθ6 
ἴθ! βίαίξέ τίϑι πὲρ γήρως, τίϑιπεργήρως, τόϑιπερ 
γήρως. τόϑ᾽ ὑπεργήρων φεοὰπάθιέ. ϑεῖξ Βίδπίου 
ΒΟΠΥ 6 Ὁ τπὰπ τό 5᾽ ὑπεργήρων (οἄον ὑπέργηρων), ἀοοὶ 
δύ ἀ165 βοιννθυ! ἢ 485 ἄομίο. {76 06. ἀὰ5 ἱπάοπηϊίυπι Ζα 
Απίδηρο οἷπθβ ϑαξζθβ 5. Ζὰ ΗΠ. 209, τὸ Ποι[βὲ οἰηϊσοῦ- 
Ἰηᾶϑθηῃ. 16 (ἰδηϊίίνα μᾶπροπ νοη ὑπεργήρως υμπὰ πᾶ- 
τηθη.Π1οὴ νοὰ ἄθπὶ ἀδιῖὶῃ ἰἰδοθπάθη γῆρας ἃ0., 5. Ζὰ 

5160. 106. φυλλὰς Βοχοϊομηοί ἀὰ5. {ἰκοθθ, πιιπέθγο 
ΑΠΒΘΉΘΩ 9 ὙὙ16 65. ἀθγ Βαῦυπὶ ἀστὸν ἀἃ5. 1.80} οὐᾶ! εξ, 5. 
χὰ Ν. 944, τρίποδας ὁδουὺς αἄηρο πιῖϊέ ἀτοὶ Ε' ἀϊβοη, 
Ἰηάοπη ἄἀθν δία ἄθθ Οὐγοῖβοβ σοῖο ἀθν ἀν. ΕαΓς 
ἰδῦ., 5. ἅδη! ομθ5. θεοὶ ΒΙοιπῆ 6! ἃ σὰ ἀ. 5ι. ὄναρ τἡμερό- 
φαντοῦν ἰδ οἷη ΟΧυμόγοῃ, 5. ἅδη] 165. σὰ Ῥίοπι. 889, 
ἴὐοθεγ ἀϊθ Ὑϑγρ!οϊοππρ νϑγρ]. Ρέοπι. 446 ἔ, ὀνειράτων 
ἀλίγριοι μορφαῖσι, 846 ἰσόνειρον, ἔπαν. Ῥμοῖη. 1713 
ὥστ᾽ ὄνειρον ἰσχὺν ἔχων. ΔΑἰοϊο5 Βι. [8, ὀγείρων δ᾽ 
ἕρπομεν μιμήματα, Αὐἱδῖορὴ. Ὑῦρεὶ 687 εἰκελόγνειροτ. 

Υ, 89 ἢ. ννεμάθί βιοῖ ἀθι' ΟΒου γοῦ δὴ ἀϊ ΚΙγ- 
ζαἰπηποδίγα 5 ὑνθίοῃθ. νυδηγοηα ἀθν νογίροη Βοάθ Ορίογ 
γΟΥΓ ἄθῃ Ῥαϊαβίθ Ζὰ υϑγδηβίδ! θη. δηροίαπσοη. μας ἀπηᾷ 
ἀδπιῦ ογ γί, 1) ἴθ, πϊθγιηϊ Ὀεβομᾶτροί, ἴἢγτο 16 - 
ΠΟΙΒΟΙ ΑΙ ἀηννει δῦ ἀπ 40 πὰ Ζισθῃς (5. 8400} Ζα Υ,, 
411}. ἃ00}} ἀογ ΟἿοΓ ποοῦ πἰομέ ἴῃ ἴῆγον Νά. βίθῃΐ, 
50 ΥΘΙΠΙΠΠ) 56 ἀἶθ ϑυντίθ ἀθβ ΟΠοΥ ΓΒ Γοσβ πἰρῃθ, ἀπά 
ΕΥΒΌ ν΄. 9251] {0 ἀν ΟΠον γον πᾶθου Ζὰ 1ῃγ, οἷπ 66- 
ΒΡΓἄΟΝ πιϊῦ 1Πν δη Κα ρίοπά, (δὲ θοἱ ἀθι Αηγϑάθ, οἢπο ἀαΐς 
οὔννδβ νογμογρ μέ, ἤσηι. 1], 8, 125, Χο, δΊοπ, 11, 9,9.) 
οοὺ Καθ πᾶ δἱοῦ, νύθῆπ αἴσῃ Υ, 10] δηΐροσθη ἰβΐ, 
ἃ 0} ἄθηκθη, ἀδ[5» Καὶ Υἱαϊπηποϑέγα πο ἢ ραν ποις δἰ μεθ δν 
56 0. βΒοῃάθυμ ποοὶ ἴῃ ἀδηὶ Ηδυδβα γνθῖϊ6, ἀατγοῖ ἴπτο Ὀ16- 

ΟΠΟΙΒΟΒαῖς ἀΌοΥ ἀἶἰθ Αἰίᾷτθ νοῦ ἄθπι Ἠδυβο πιϊΐ Ορΐδτη 
δη 16 ἢ ἰᾶ556. Ἰθᾶηῃ γϑάθέ ἀθὺ ΟΠογί γεν ἀϊδ Κδηϊσίη 
ἴῃ ἴμγοῦ ΑἸ νυ βθη οὶ δῃ (5. Ζὰ 5160. 464), ΘΒ 6 η4, 
ἀδ!5 ἀδ8, νγὰβ βϑβοἰ εἰν, ἀὰΐ ᾿ἢγο Απογάπαμῃρ ΘΘϑοθ ἢ, 

ῷ τ 
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’ , 

80 τί χρέος: τί νέον ; 8δ 
, ΝΑ Ὁ , ’ 9 ’ 

τί ὃ ἐπαισϑομενη. τίνος ἀγγελίας 
σειθοῖ, περίπεμπτα ϑυοσκινεῖς : 
πάντων δὲ ϑεῶν τῶν ἀστυνόμων, - 
ὑπάτων, χϑονίων, 

90 τῶν τ᾽ οὐρανίων τῶν τ᾽ ἀγοραίων 90 

Ὁ εῦνισθηβ ᾿ἰδύ ὑοῦ ἀἴθβοπὶ ὝθΥβα εἷπθ Κἰεῖπθ Ῥϑιβα γὸπ 
Εἴποι δηδϑίββιϊομθη Νίοποιηθίθυ ἈΠΖΌΠΟΒθη., τυ βγοπά 

ὙΥΘΙΟΠΘΥ Τὰ Π ἴπΠ ΟὐΕΥ ὙΟΥ ἄεπὶ Ραϊδϑίβ εἴμ Τα 6  σθβοῦγοῖ 
χρη, ὑγοζα. γυ; Θ 7 δ πο : πε νἀ 0 θ» Ἐπ 

80. ὙὙ16 ἀΘΥ πσϑν δΠΏΠΟΠ6 ἀπαρϑβεομα δίοποπιθοίου (Υ̓. 
835) δὴ ἀἰδβοὺ ϑ'ίθιθ δυπογάθγη. 5. ζὰ ϑόρῃ. ΕἸεκίύν. 
1491. ΚοΙ]. 878, δυο χὰ Ἐπ. ὅ67. σὺ δὲ μᾷᾶηρσέ πιϊξ 
λέξασα Υ. 97 συξαηθπη, 50 ἀδΐβ ἀἴ6 (ὐοπβίγποίίοη ᾿ἰβὲ: 

δυ δὲ γενοῦ λέξαόσα τούτων. τί χρέος; τί νέον ; τέ 
δὲ --- ϑυοσμινεῖς; (πάντων δὲ --- βαλισείῳ) ὅ τι 
καὶ δυνατὸν καὶ ϑεμὶς αἰνεῖν. παιών τε τῆδδε μὲ- 
ρίμνης. 

Υ. 88 τέ χρέος; τί νέον; ντὰβ οἷοί ε5. Ουΐεβ ὁ 
ννὰθ Θ᾽ ΘΒ πμη65 ὁ νυ ὅόρῃ. ΟἹ. 157 ἢ, τέ μοι ἢ νέον, 
2) -- ἐξανύσεις χρέος. Ὄεθεν ἀϊε Βεάειΐζαπο γοη ψέον 
5. Ζὰ Ῥτοῃ. 94. 

Υ. 86 ἢ, νγὰᾶβ Βαϑδύ ἀὰ 80ΘΥΓ ὙϑυπΠοιηΠ6Π. ππᾶ Ζα- 
ἴο! σα νυϑίομοῦ Βοίβομαξε ΓΠ6θογγθοάσησ ( Ζαΐξο!ϊσα ὑυθ ἢ 
αἰοῦ ἀθευγεάθπαθυ ΝΔΟΏΥΙΟμ Ὁ) εὐγοσβδ ἀὰ ἀυτοῖ Ὑετῖ- 
βοπάυσπο Ορίεν ὁ Ἃ{06 08 ἄδθη Ῥεαῦν 'ἱπ ἀδθγ Βεάἀδαίζαπα 
φυΐοϊσα 5. Ζὰ 5160. 999, τέγος ἀγγελίας πειϑοῖ 
βίθῃξ ρϑυϊρῃγαβίϊβοι, περίπεμπτα δάνεια! βοὶ, 5. ΒΙοπν- 
βοᾷ χὰ ἃ, 5... ἅμπηιϊοῦθ δυο ΗΙἸΚ. 846 περιχριμπτὸ 
βρυάξεις. ὕπεθει ἀϊα Εογμπιδίϊοη σοὸρ ϑυοόσπκιγεῖν 5. 
Βυΐξίμδπὴ5 δυβῖ, Οσδιηπι, ὃ. 1920. πῃ. 11]. συϑγρ]. δι οἢ 
ϑεοσκυνεῖν. Νίαπ Κῦμπηξε δυο ϑύος κινεῖς βογοῖθθπ, 
ΝΗ αγποθι5. Βαΐ πηϑη Διιοἢ ϑυοσηεῖς (Ηδβυοῆϊοβ ϑυοό- 
γεῖν, ἱεροῖς παρέχεσϑαι ἢ) ϑεοῖξ) ἅπάοτγῃη νυ] θη; [ωο-- 
θεοκ ζσυὰὶ ῬὨΡΥΠΙΟμΟ5 Ρ. 599 βοῃϊᾶσέ ϑυοόσποέξεις νΟΥ͂. 
νυοτδυῖ ἀΐθ Ὑυϊαπίθ ἴπὶ Εγη. ϑυοόσκοεῖς Ὠϊηνγεϊβί, ΒΘ Οἢ 
δοίιθιηξ Κοὶηθ ἀθπάθγπησ ποόίξῃϊρ, 

Υ, 88 ἴδ Α1|ὁγ αὐίίξεν θοῦ (πβμη!10}}, νγθιοῖθ αἷθ 
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βωμοὶ δώροισι φλέγονται" 
ἄλλη δ᾽ ἄλλοϑεν οὐρανομήπης 
λαμπὰς ἀνίσχει, 
φαρμασσομένη χρίσματος ἁγνοῦ 

9ὅ μαλακαῖς ἀδόλοισι παρηγορίαις, 9ὅ 
πελάνῳ μυχόϑεν βασιλείῳ. 

5ίασί θανγοῆποη ( ΟΠ γπιθη ). οὔϑγοῦ (ἰππΠ}} 150} 67), ἀπ- 
(οΥἸ Γ Ιβοθο., ἀοΥ ΘΠ πθ] θη ( ἀπέον θδοῖ ὑπὰ ΕἰΔοἢ 
5.66 Π 46} ον 0 ἢ} 815 46. πηᾶν Κιβοῦθη (δυ [Γοΐθπι ΡΙδ:- 
Ζ6 βίθιθη θη.) Αἰίᾶγε οὐρἄηζθη γορ ααρθοη. τππὰ νοι 
ἀὰα ἀπά ἀογέ δὐμθθῦ βἰοι ΒΙπηπιθ! ποῦ οἷπο ΕΠ] διηπιθ.. 8δἢ- 

δεοιηδοῆξ τηϊῦ ΠΟΙ σο5. Οοἱ5. ρσοβομηηθίασθη ὑπνον ] 5 Πέοα 
Απίδομαηρθῃ, τη οἰηθν Ορίογιμμαββθ 8015. ἄθηῃ Κῦπὶο οΠ θὰ 
Θομπδοιθγη. 1656 Ὑγογία ὈΠΠἀθη οἴη Ῥαγοπέμοξθ, 5. Ζὰ 

Ὗ. 89. δὲ ἄοπι ϑ5ἴππθ πδοὶ ἐὰν γῶρ, 5. σὰ Ῥτύομ, 198. 
ὑπάτων, χϑονίων, νεταὶ. ΗΙΚ. 94 ξ, ὕπατοί τε ϑεοὶ 
καὶ βαρύτιμοι χϑόνιοι ϑήκας κατέχοντες, Ἐπὰν. ΗΕΚ. 
148 ἔ, κηήρυδόε ϑεοὺς τούς τ΄ οὐρανίδας, τούς 5 
ὑπὸ γαῖαν --- τῶν οὐρανίων ἀϊδ ἴῃ 'Γοιηροῖπ ἀπά 
ἜΚἌρΘΙΙοπ. ἀπΐου εἰποὰ θδοῆθ βίθῃθπάθη, ὑβογάδομέθη, 
σύϑιοθο Βεάδυΐξαπο ἢΐοΡ ἀοΥΓ Οδσοηβαίζ ὑπ ἀον υβδπι- 
τοπῃδηρ ἰογάθνί, πὰ ἴῃ νγϑ μον ἀπο οὐρανὸς σοΐαη- 
ἄδη υυἱγά. 5. δυοῖ χὰ Ὗ, 580], 5607. χὰ ΗΚ. 487. τῶν 

ἀγοραίων, 5. σὰ ϑ΄Ί΄60. 954, Ἐπ ἰδέ ἄδββϑίθε ννὰβ υπ- 
ἕδη Υ. 507 δαίμονες ἀγντήλιοι. βωμοὶ, 5. κα Ὗ. 117. 
φλέγονται ἰδ ποῦ βου ΟὮ] γὸπ ἄθυ Ὀγοπηδπάθη Ορίοι- 
ἤκαπηηθ., δἷβ νοὰ ἄθῃ σι! οῆθη, δυΐ ἤθη Αἰτἄγθη δυῖ- 

δσεμδυξίοηπ Ορίεγραθθη Ζὰ νϑυβίθῃθῃ, 5. Βιθυ θυ πἀπᾶ 
ἄθεοι ἄρῃ Ῥαΐνιιβ ἀδθοὶ χὰ ἨΙΚ. 644, ἀνίσχει βιθδέ 
ον ᾿ηϊγαπδιίῖν, 5. ΒΙοιμῆθ]4 Ζὰ ἃ. σέ, χρέσματος, Νίοα, 
απὰ ΒΟ». χρέίματος, νγογαυῦ ἀὰοι χρήματος Ὀεὶ Αἰάυ5 
Εἰηννεῖ5έ, Δίδη Καπη Ζυγθιίε]η, χρίόματος ἁγνοῦ μα- 
λακαῖς ἀδόλοισι παρηγορέαις ἰδὲ εἶπα ὕΠπιϑομνοῖδυην 
βίαϊέ : τϊέ ἄδιῃ ΠοΙΠσ θη, ρϑβοιηοί αἴ σθη ὑπ ἀῃν ον 50} - 
εξ. ΖῃΓ Αηγδσαηρ ὑπᾷ {Ππέρυ μα] απο ἀθν ΕἸδηηπιθ ἀ16- 
ποπάρθῃ Οο]6,) νύοζι ἀϊθ γονέα πελάνῳ μυχόϑεν βασι- 
λείῳ Ἀρροβίοι πιδοθθη, μαλακαῖς ἀπά ἀδόλοισε ἰδί 
ἀἰομίοχιβοιι Ζὰ παρηγορίαις 5ἰαϊξ χὰ χρίόματος σο2ο- 
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τούτων λέξασ᾽ ὃ τι καὶ δυνατὸν 
καὶ ϑέμις αἰνεῖν, 
παίων τε γενοῦ τῆσδε μερίμνης, 

100 ἢ νῦν τοτὲ μὲν κακόφρων τελέϑει, 100 

δεη. ἐἰδόλοισι νῖβ δολοῦν νοτγίββομοπ ( ορι. Ρ. 
129 μορφὴν δολώσας α. ἃ.} Βεῖϊϊδῦ: το ἀπηγνογία 5οῖ- 
ἴθ, 5. ΒΙοιηβο!ὰ χὰ ἃ. δέ, πελάνῳ μυχόϑεν βασιλείῳ, 
γεΓΡ]. Ῥεῦβ, 516 λαβοῦσα πέλανον ἐξ οἴμων ἐμῶν, 
τἀπὰ ΒΙοιηΠοί ἃ σὰ ἃ, 8... ὑπὰ ἄρδει. ἀδ5 580 ἀαζυνβοίθη- 
δεβείζία μυχόϑεν 5. οὔδπ Ζὰ Υ͂. 48, 

Ὗ. 97 5. ζΖὰ Ν..85. υπηᾶ.99. 

ν, 98 αἰνεῖν βᾶσθη, δγζᾶμ!θπ, ΒουπμδΥάν, νυν. 8. Ρ. 
473 νϑυρ]οῖομύ Εἰαγ, ἔν. ἴπο, 158, 7. 

Υ. 99 ἰδέ γενοῦ δθϑῃ ξὸ ψ0}} παῖ λέξασα νῖδ πιϊξ 
παιῶὼν τὰ νεγθίπάθπ, ἴ9ερεγ λέξαδσα γενοῦ 5. Ναί, 
Οτϑιηπι. δ. ὅὅ9, ἅδον παιὼν Βἰοιηποιὰ σὰ ἃ. 81., δυοῖὶ 
πἀπίρῃ Υ. 1921, Ομοεθρὰ, 9399, μερέμνης ΜεοεΙερθηβοῖί, 
ὕπαρ ον βιοῖ, 

γ, 100 ΠΗ ννϑίομα 1είχί (48 ἀκα ἀϊοῖ ποοῦ πίομέ 
οὐ κάνε πα50} οἰπηιδὶ ἀπμ θη θη δέ, οἷη ἃπάθγπιαὶ Δ ΘΓ 
ἄὐγοι αἷθ ( νγεσθὴ 46Γ} Ορίου --- ποιίον ζεϊσβύ ἀὰ 516 
(υἷύ ἔγοθον ΜΊΘη6 ἀϑιλ!οἢ νου ϊποϑέ ἀὰ, ΚΙ) αἸμππ Θϑίγα, 
6 5610 6η) --- ἃ]5 Ηοίϊπυπ νϑγβομθαοιί ἀποπα!!οῆθη Καμη- 
156 9 ἄδῃ δογζΖουβίογθηάθηῃ ᾿ΥΔΙθυβῖππ, (ἄθη γα βιηπ, 
ὙΠ Υ ΠῚ ὑποηα!ϊοθη Καπηπηον δο). Ὀΐϊ6 Υγοτία 
ἀγανὰ φαίνεις (Βον. φανεῖσ᾽, Βάτη. υπᾷ Υἱοί, φαί- 
γουσ᾽) τοᾶοθθπ εἶπα Ῥαδγθηΐίμοβθ 805 οἢπα γεαὶρ, 5. Ζὰ 
ϑιοῦ. 79. υπὰ 5᾽π4 δὴ ἄϊθ ΚΙιγέαϊηποβίγα σϑυϊοῃίθς,, 5. 
Ζα Ύ. 88. ὕεθον αἴθ ἀοιίξοια Εογτ ἀγανα 5ιαι ἐγα- 
Ψη) ἴθ Απαρᾶβίθῃ 5. οθθῃ ζὰ Ὗ. 48, Αδβηι οι πὸ δὐυοῇ 
ππίρπ Υ. 1918 ἀγανᾷ 5ιἰαίε ἄγαν (ἄγαν ἀφαίνεις 
ἢδύ ΑἸά. δῃ ὉπΠβΘΥΘΥ δ. .6}16} δὈθηΐα 5 ἴπΠ Απαρᾶβίθη πὶ 
ὙΥΔΠΥ ΒΟ ΘΙ οἰ Καῖ εἰπσυβεΐζθη [ἢ ἀΐθβοιῃ Ὑ οΥία βομοϊπί 
αἷς ἀουνίβομθ οντα, νυῦῖθ δύοῖ ἱπ ἀπά, γὸπ ἄθη Ττᾶ- 
δἰκούη νογρθζοσθη ὑνοσάθῃ Ζὰ 56 0.9 νοζΖὰ δυο γανά- 
ἐντὲες ΗΚ. 988 εἴπβη Βείεσ οἷθθί. Απ ὕπβούον ϑ'ίθ} 8 
Κῦππία τπδπ δ οἢ βομγοῖθεπ εἀγανες φαίνεις, ἃ. ἱ. ἄδπῃ 
ἀὰ Ζεϊρϑύ {γ]οθ, [δ 5ὺ 516. αἱβ μοϊΐζοσθ θυβοϊμθίηθπ, [βί 
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τοτὲ δ᾽ ἐκ ϑυσιῶν ἀγανὰ φαίνεις 
ἐλπὶς ἀμύνει φροντίδ᾽ ἄπληστον 
τὴν ϑυμοφϑόρον φρένα λύπης. 

ἐγανεὶ Ἰοάοοϊι τἱομεῖσ, νυνΐθ 65 βομεῖπέ, 50. Κὰπῃ ΠηδΠ 68 
δαοἢ οὐκιᾶγοη : ἄθπη 815 μοί ζοῖσοδί ἀἃὰ 659 ἀυγοξ 
Ορίου πᾶπ!!οῃ, ἀδ 5. ἀὰ Ποϊίου δύ, νοῦ], ΘΉΡῃ. Ε]οΚίγ, 
1388 . πῶς οὕτω πάλαι ξυνών μ᾽ ἔληϑες, οὐδ᾽ 
ἔφαινες, ἀλλά μὲ λόγοις ἀπώλλυς, ἔργ᾽ ἔχων ἥδιστ᾽ 
ἐμοί; Ἐπν. ΕἸεκιν. 1938 . ἀλλ᾽ οἵδε δόμων ὕπερ 
ἀηροτάτων φαίνουσί τινὲς δαίμονες. Αἴδοι. ἀπὰ ΒΓ, 
800 ὃς ρι μὲν φαίνοντι διαπάλλει πτερὸν πίρμου 
λεπόργου, ἴῃ ννεϊεποι Βεἰβρίθιθα δὰ φαίνδιν ἃὈβο]αΐ 
Οἀογ. ᾿βάοος νυθηῖσοι νυ βομϑί 9, [ὧν φαίνεσϑξατ 
δοογδαοιῦ πϑῆπηθπ Καπη. Εἰ 76 Π65 Βρυθομθη ἀπο δ 66]-- 
Ιθὴ νυῖθ ὅόρῆ. ΕἸεκίν, 95 ἢ, ὥς μοι σαφῆ σημεῖα φαΐί-- 
γεῖις ἐσϑλὸς εἰς ἡμᾶς γεγωδς, ἴεγμπον δῆλον ποιεῖν 
τϊῦ ἄεπι Ῥαγίοἱρίαπι. 5, Ηογοάοί, ΥἹ, 91, ῬΒΟυΚγα, 

1Π, 64. Ηαΐπι ρ. 29: οεγιδογ ἸΚἐαγιδοτιΐ ἔτι ΖἐπιπιθῦΠ. 
ἀἰατ. ατιέῖφ. 1884, ». 86 ἐγαν᾽ ἀμφαίνουσ. 1ρ586 
ἀγανὰ ᾿γαφανεῖσ. Ηδγπι. ορρείδο. Κοῖ. Κ΄. νογεῖδ : τιισισ 
6 δαογὶβ ἰαεία τείμίροπς 85ρ65 ϑδοϊἰίοϊέαθ δεπιρθῦ νῖνοϑ 
ΡΟ οὐγαθ ογμοϊαίμβ. Δ ΥΡ]. ἀποὴ δηλοῦν, 2. Β. ὅορῇ. 
Απί, 471] δηλοῖ τὸ γέννημ᾽ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς 
τῆς παιδὸς, υπᾶ πιϊξ Ῥαγεϊοὶρὶῖβ ἀα5. 920, 942, Αἴἰδᾶβ 
471 ἴ,, 577 ἔ.. υπά δειηγύναι. 5. ΖὰῃἪ 5΄6ὺ. 189. Βεϊ- 
ΒΡ16 16. |16γ Αγ ἴπ δύ, στα. δ. 849, 56. ἐλπὶς 
εἷ5. Ηοϊημπηρ,, 5. Ζὰ Ῥίομ. 868. φροντίδ᾽ ἄπληστον 
Ἐδιη.. Τύχη. πὰ Υἱοῖ., φροντίδ᾽ ἄπλειόστον Μῖεά., 
ὙνοΙ.. ΑΙ4., ον... νυούδὺβ πᾶη φροντίδα πλεῖστον 
(άνουθ: 150 }} τπδόῆθὰ Κῦπηΐθ : νυϑίοθο --- ὈδΙ4 ννϑ- 
σοὺ ἀογ Ορίοι 8415 ΗἨοίϊίϊπμαπρ νϑυβομοιοῃ ἄθη Κυπι- 
ΟἸΠΘΙ ΘΓ 5εγ, τὴν ϑυμοφϑόρον (ϑυμοβόρον ἘἌΓΠη.» 
Τυτη.. Υἱοῦ.) λύπης φρένα ΝΜίεἀ., ΡΠ]... ὙΥοΙ.. ΑΙά., 
Ἀοῦ. . νγὰβ το ὈθΙθΘ Βα] θη ᾿ᾶΡ6, ἀδ Ζιινυθῖ!θη δ πα 6 

ἀον Απδρᾶβίθη νοῦ (πογροβᾶησθη οἰ θιοῆβαμη 815 {7606 γ- 
δδηῃρ βίαίι εἰποβ ῬΔΥΟΘΙΙΔΟΙ5. δἷῃ ἀο ΟΠ ΙΒ Θ᾽ Ὑ 6 5 βθῃΐ, 
5. Ζὰ Ῥεῖβ. 886. 16 1μοβατί ἀθ5 δγη. τὴν ϑυμοβο- 
ρον λυποφρένα 5οἰιεϊηῦ οἷηθ Αθπάθγυηρ ἀθ5 '"ΥΙΚΙΙΏΪ0 8. 
ἀπά ἀἰο ἀε5 Τυγμθῦυβ τὴν ϑυμοβόρον φρένα λύπης 
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Κύριός εἶμι ϑροεῖν ὅδιον χράτος αἴσιον 
ἀνδρῶν ότρ. 

100 ἐχτελέων. ἔτι γὰρ ϑεύϑεν καταπνέει 10ὅ 
πειθὼ μολπὰν, 
ἀλχὰν σύμφυτος αἰῶν, 
ὕπως ᾿Ζχαιῶν 
δίϑρονον κράτος, Ελλάδος ἥβαν, 

εἷηθ Αθπάθγυπρ ἄΐθβοβ Ηδθγδυβσθθοῦβ. πη οἶποη Ῥᾶτοθ- 
Ῥϊδ 5 Ζὰ Ὀ]Πάεη, λύπης φρένα τιδοϊέ εἶπεπ Βερυηῦ 
818. 

Υ, 104 Π, Βαθ6 ἴοθὼθ Ζνᾶῦ ἄσθπι ΟἾΟΥ ζΖυροίμοϊέ, 
]]οῖ π΄ 65. ἰδέ πίομε. ὑπ ῃγβομθιοἢ αἶα ϑέγορμα ἄδπὶ 
ἘΠΉγοΥ ἀθβ ουβίθῃ, ἀἷθ δρσθηβέγοριθ ἄθπι ἀ65 χζυγεϊζθῃ 
ἨδΙΌΟΠοΥβ. ὑπ ἀϊ6 Εξροάδ ἄθιη ΟΠου ἄγου ΖαΖυβοῖγοῖ- 
Ρεπ. ὑπὰ ἄθῃ οἰσθπέομοη ΟΒογροβδηρ οὐδ τῷ Υ. 18 
χι ὈῬεσίηηθπ, ὃ. ζὰ Υ,. 13519. δίδη ἀθογβοίζε : ἔδμῖσ 
θὶπ ἰοἢ Ζὰ νογκὔπάθη ἀ16 ννρῖσα (δυΐ ἄθπι σα πβο 
Ὑτο]α δ᾽οῦ Κυπόσοθοπαθ) δίδομῃε ἀθ5 ϑοθιοκβαὶβ θοῦ 
αἴθ δυβσοζοιϊοῃποίεη δίβηποι. (ὕθεν ἀϊθ Αἰγεϊάθῃ). - 
ποοῦ πϑμ! ἢ παυομέ, γοη οἷἰποὺ σοίξπεοιξ Κοιμπιθπα, Πα 
εἷπ ΕἸησοθαησ ἀαβᾶηρ,, Κναΐξέ δημπδἔξζπἀθβ ΑἸίο (ἄσθπη 
ΠΟΟΝ νγογάθ ἰοῖ σοῦ ἄθῃ (δέξογπ Ζὰπὶ ἀθβᾶπρο Ὀδρεῖ- 
δίοεί, ἀπά ποοῦ ᾿ππηοῦ {ὕδ 6 ἰοὴ Κταδΐ ἄαΖα ἐγοΐΖ πιθὶπο5 

ΑἸί6γ5,) το νυῖθ (νυῦῖθ πᾶ! 10} ἀοΥ ΑΟμαῖου χυγθὶ ἢγομσΘ 
ΝΙδομέ, Η 6 |185 Τα σεπά ο] οἰ σἢ ρ οϑἰππέβ Ηδυυβομαῖς (485 ἴῃ ΕΠ1- 
πὶρΚεῖϊῦ ἀδ5 ΟΠ θομθημθ εν δηί ἤγοπάθ Αἰγεϊάθηρδδτγ), βεπάθό 
(Ζίβῃβη [ἃ [56}) τη σα θΌδΙΚ (παῖ Θομιθη, οἄϑὺ τηϊέ ἀοὺ 1μ8η- 

Ζ6} υπά τϑομοπάου δα πηβοηαῖε ἀα5. βυϊθσιηϊβοῆα Οοῇῦροιὶ 
(445 Ἀδυθρονῦσο!) Ζυτῃ θυ Κυῖβοῆθη 18πά6, ἀεν Υὄροὶ] Κῦ- 
πὶρ (ἀογ Δ α]6 0), ἀδὺ βοῦνυδυζα ππὰ ἀθὺ Ὠϊπέεγνν γί5. νυϑὶ[βθ, 
ἄθπ Κοπίσεη ἀθγ Θοθ 8 (ἄθη Αἐγθι6Π) θυβομοῖποηα πδἢ6 
δὴ Ῥαϊαβίβ νὸπ ἀδγ βρϑουβοινιιησοπάθη (τθοϊμέθη) Ηδπά, 
δυ σαηζΖυυῦγαϊσοη ϑιίζθη (δῖ 6 σοη ΑἰἸξαυβία ἔθ) νϑῖ- 
ΖΘΗγοπα οἷπ δη ΕὙθοδύ Βοομίγϑομεισοαβ ΗἨδβθηρσοβοιδρε 
(Ηδβθμίῃϊο ), νϑυηάοῦί ἃπὶ Ἰοίζίθη 1,δυΐῖθ ( νυ οι θ5 
ΚΟΥΖ γουθοῦ. 66 65 δἱοῖ ἴῃ 5'᾽ομουμοὶέ Ὀτίησθη Κοππίθ, 
Εἰπρομοὶῦ νγογάθῃ ττὰγ), ΚΙασοεσείδη, ΚΙαρσερσοίδη εγ- 
Β6Ρ06, ἀὰ5 Ουΐε ἀθϑὺ εἶθσο (65 πϑῆϊηθ ἃΌΕῚ δἴπθη συΐθῃ 
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110 ξύμφρονα ταγὰν, 110 
πέμπει σὺν δορὶ χαὶ χερὶ πράκτορι 
ϑούριος ὔονις Τευκρίδ᾽ ἐπ᾽ αἴαν, 
οἰωνῶν βασιλεὺς 118 
βασιλεῦσι νεῶν ὃ κελαινὸς, ὃ τ᾽ ἐξόπιν ἀργίας, 

Αὐδρδηρσ). Νίαποϊιθα δ5 ἀΐθβου (6116 υυϊγὰ Αὐἱβίορῃ. 
γόβοι. 1308 ἢ νϑυ]δοηέ, ννοσδιβ 510} Δ ἢ οἰπῖσοβ Πἢ 
Τοχίο νϑυθοββοσῃ 1 [5{. ὅδτον θ6ὶ ἄοπι Απύγιἐ οἶπον Ἀοῖβθ 
εἶπ Ὑονγζθίομοπ σοθοπά., νογρὶ. Υ. 162, ἀπ᾿ ὀρνίϑων 
ὁδίων ἀπά Ζὰ Ῥγοῃ. 485 κράτος αἴσιον 0. Κβαἰβιπδομέ, 
ἀδ5 ἅδον ἄθῃ Αἰγοϊάθη ννυα]ίθηάθ Θομ οκβαὶ, ΡΟΥΙΡ ΓΒ Ι508 
ππᾶ πιϊξ ἀοπὶ Θ'δηϊεῖν γουρηπᾶδῃ, νυῖ Ὗ, 108 ἢ, χατῶν 

δίϑρονγον Ἠρατοξ, 5. Ζι 5160. 192]. --- Υ, 106 15 ἐκτε- 
λέων ἴῃ ἐντελέων τὰ ἅπάογη πἰομύ πόιῃϊσ. 16 Ὑγογίο ἔτι 
γὰρ --ο αἰων πιᾶοθθπ εἶπ Ῥδγοηίμοβο, - αἰων νἱε}-- 
Ἰοϊοιί 6 ποκα, Μίαν. 5. Ῥιηάδυ, δυο δῦ, το Ὑ, 107 15ὲ 
ἴῃ ἀλκὰν σύμφυτος αἰων εἰπ παομάν οΚ] 1] με 5 Ασυπάδίοῃ 
Θηἐπα]ίεπ, σύμφυτος αἰων, νετρ]. Υ. 872 τοῦ ξυνεύδον- 
τος χρόνου, συμ, 980 χρόνος καϑαιρεῖ πάντα γη- 
ράσκων ὁμοῦ, ϑορῃ. ΟΙά. 1082 οἱ συγγενεῖς μῆνε5: 
δοἢ σὰ ϑορη, Κοὶ. 7. ζὰ ΕἸ. 1076 Ζ. Α. --- ὅπως 
Ὡ. 8. ὙΥ, βᾶπρί δυο ἢ νοη ϑροεῖν 80, νυν ὅδιον Ἀράτοξς 
αἴσιον ἐνδρῶν ἐκτελέων., 5. τὰ Ῥτομι. 182, ἴ59606ΓὉ 
᾿ἀχαιῶν δίϑρονον (νετρ!. Υ. 43) πράτος, δὲ πα ὙΒ 
104. -- ὉΥ, 109 με ἀϊ6 δνθη. υὑπὰ Θἰπῖρο 8Δηἀ6γ6 
Ἡδπαξομυ ἔθη. ἴῃ Αὐϊβίορῃ. Εἰόβο. ἃ. ἃ. Ὁ, ὥβας, ἀϊο 
ἀρυίροη υνῖθ αἷς Τ0κυπάθη ἀθ5. Αἰβοῦυοβ βαν, ννὰβ 
ἴθ} 8415 αἴθ βοϊνγδγεσ [μϑϑατύ θϑι θα μαϊΐθη ἢᾶρ06. )6Υ 
Ἀσουδαίν ἰδπρί γ0 1) ἄδπι θυ αἷἱβ (ὐομογθίαπι βίθμθηάθῃ 
ψεθαὶς ταγὰν ἃὉ, 5. ζὰ Ῥγοι, 906. --- Ν, 111 πέ ἐμ- 
πεὶ ργᾶσπαηῦ πᾶ τηἰ0 φανέντες συδδιηιημθηῃδηροπηα : ννὶθ 
βἷθ θεῖ ἄδπὶ Αρζαρο δυβομίθπθη, νου! Υ, 125 πομπούς. 
Ὅδεξθον ἀδ5 Ῥγᾶβθιηβ 815 Δουίβίυβ 5, Ζὰ Ρϑῦβ. 442, 1606. 
τς γδιμάσῃρ 465 Βιηροϊανῖθ. πὰ ῬΊ ΘΓ 5 ἴῃ πέμπετς 
ϑούριοξς ὄρνις: οἰωνῶν βασιλεὺς ὁ πελαινὸς. ὃ τ᾽ 
ἐξόπιν ἀργίας, φανέντες -α βοόσκόμενοι γ ΡΒ]. ϑορ ιν, 
᾿Ἀπί, 1092] {, οὐδ᾽ ὄρνις εὐσήμους ἀποῤῥοιβδεῖ βοὰς, 
ἀνδροφϑόρου βεβρῶτες αἵματος λίπος, ΝΙαιι, Οἴγάμιμι, 
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11 φανέντες ἴχταρ 
μελάϑρων, χερὸς ἐκ δορυπαλτου, 
παιμπρέπτοις ἐν ξδραισι, 
βοσκόμενοι λαγίναν ἐρικύμονα φέρματι γέν- 

γναν, 

ᾧ. 454, 5.81}. ὑπ5 Ζὰ ϑορῃ. ῬΗ]. 3557. ἘΠ ἰδέ πᾶιη- 
1. ὄρνις εἴποιῃ ΟΠ] δοξῖναμη. ἃμη!ῖοῖ, ἀοοῖ ἰδὲ ἀδ5 ΑΠ1- 
δεπιεῖπθ ὑπὰ ἀδ5 Βαβοπάοιο (ὁ πελαινὸς, ὃ τ΄ ἐξόπιν 
εἰργίας) νϑυβοβπιοίζθη, 5. σὰ ΗἸΚ. 970. σὺν δορὶ καὶ 
χερὶ πράπτορει πὶ Βοι ἤδη πᾷ γᾷομβοπάθν Καὶ αἰ σβϑομδαῦς 
θεν ἀϊθ Βεάθυΐιησ σνορ δόρυ 5. Ζὰ Ῥεῖβ. 403. ἅδον 
αἷθ νοῃ χεὲρ ἀδ5. ζὰΡ Υ. 81], ἅδον ἀἷβ Ὑδγθιμάθππο 4885. 
Ὗ. 89 πολύχειρ καὶ πολυναύτης. Αὐοῖ 5. Ζα Υ, 114. 
Τοῦ Κδπη πὰᾶπ σὺν δορὲ διοῦ πΘἤῆπιθη: πα ΥΥ ἴδῃ. 
Βίας καὶ χερὶ, νυὰβ Αὐϊβίορμαῃββ ἃ. ἃ. Ὁ. μΒαξ, Ὀϊθίβη 
αἷς νκυπάθπ ἀ65 Αἰβοῆγιοβ σαρθη ἀδ5 γεγβιηδαίβ δώκαξ, 
νγ85 ΟἸΟΒ56. γερο πρακτορι ἰδ. πράκτωρ 56 δυο 
ΗΚ. 627 Δα] οὔ νΊβ 0, {6060 ἀἶθ ᾿παβου!πα Εὐτ πρά- 
γτορι δ6ὶ χερὶ γΕΓΕῚ. Εππι. 3513 πράκτορες αἵματος 
αὐτῷ τελέως ἐφάνημεν γοη ἄθη ἰονῖπηγθη, Βόρῆ. Ἔγδοι. 
860 ΠΗ «ἃ δ᾽ ἀμφίπολος Κύπρις ἄναυδος φανερὰ 
τῶνδ᾽ ἐφάνη πράκτωρ. 80 φιλίτωρ υπέρῃ Υ. 149], 
παιδολέτωρ ϑ8ϊ1εν. 708. δυγοικητωρ Ευπι. 8927. ὍΣ 
ἩΨῊ ΗΙΚ, 1008, Βορῆι. ΕἸ. 860 ἕστωρ, ὑπερίότωρ α. 
δον ΕῸ δίατιμ. Οἴάπιπι. ὅ. 112, ἀππὶ. 2. --- Υ, 112 Τευ- 
γιρίδ᾽ ἐπ᾿ αἴαν πιδοὶ Ἰἰχοήα. γο Κύπιρ 'ΓΟΟΚΙΟΒ. 50 
δοπαπηΐξ. --- Υ 114 5'πὰ 418 Υγοτίς βασιλεῦσι ψεῶν 
(τε Υ ἸΊ,ἾΣ ἡγεμὼν ὁ πρέσβυς γεῶν ᾿ἀχαμκῶν, 
Ομοοριι. 114 ἐπὶ ναυάρχῳ σώματι, ἔῃ. 4560 4γα- 

μέμνον᾽ ἀνδρῶν ναυβατῶν ἁὡρμόστορα. 0357 τοῦ 
στρατηλάτου νεῶν) ντεϊοια γοὴ φανέντες δὈμᾶπσϑῃ, 465 
Οερεθηβᾶῖζοβ ὑγθσθῃ Ζὰ οἰωγῶν βασιλεὺς (5. ἀδη! 1 ἢ 65 
θ61 ΒΙοιιῆθ!α χὰ ἀ. 51., δ οἢ ππίρῃ Υ. 199.) σοβίθ!, ννο- 

ἀυγοῖ οἷῃ Ηγρογθαΐοπ πὰ δἰμθ Ατίγδοῦου ἀεῦ ϑᾶϊζα 
οπίβίθμς, 5, ζὰ ΗΙΚ, 806. ὁ πκελαινὸς ὃ τ᾽ ἐξόπιν 
ἀργίας υἱὲ Βὐοκεοίομέ δυῦ ἄθῃ ΒΟΒ τ  ΖΒϑδυῖσθη ἀβὰ- 
πιθιηποῃ τη δὰ ἄθπ ΒΕ  Πδαιῖρσοη ίθηεϊδοβ. δανϑος 
νεῖτὰ ἰοἰζίθυον. οἵξ ρομδηηΐ, Ὀθὶ Ηομπιθτοβ ὑπὰ ΕΓ ριάθε, 
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βλαβέντα λοισϑίων δρόμων. ἃ 190 
ἷ “ ἊΝ [2 

120 αἴλινον αἴλινον εἰπὲ, τὸ δ᾽ εὖ νικάτω. 

5. Τρ. Αὐ], 1756, Οτεβί. 1532. ἐξόπιν [ν ὄπιόϑεν, 
αἷμ βϑιΐθποβ ὕΥογ ποῖ ἀνόπιν, κατόπιν, μετόπιν ρ6- 
ὈΠΠ4ο. γοη οἷποπὶ νογαϊἑοίθῃ Αἀνογθίυθμ ὁπὲ οἄδι νοῃ 
πις, νο ἀδπῃ αΐς ΒιΙάππρ ἀπτορεϊπιᾶ [βὶσ ννᾶγθ. ννΐθ 
Ζ, Β. ἴῃ ἐμποδὼν πδοῖι ἐμποδών. ἀργίας ἰδὲ ἀστοὶ 
ἀϊς ϑυῃῖζθοὶβ Ζυνθιβυ θο. ὑπ Καππη πὶ πολπίας ῬοΥδ. 
1016. Και ππδοῖ. Βν. 88, κυματίας Ἡϊκ, 852, γονίας 
Ομοθρῃ. 107 (5. ἀϊςα Βειπευκυησ ἀδβθιθϑι.) σροτίας, 
τροπίας, Ἠαπνίας α, ἃ, νεογριϊοῆθη ννογάθη, Εἰ ἰδ 
ηβοῖ: ΨΥΘΙΒΙΙηρ. --- Ὑ, 116 χερὸς ἐρκι δορυπάλτου, 

5. ἀΠηΠΙΟἤ 65 σὰ 5΄᾽6 0. 606. -- ΡΥ. []7 παμπρέπτοιξ 
(5. Ζὰ Ῥεῦβ. 871, ρον. παμπρέποι5) ἐν ἕδραιόι (ἀπά. 
ἕδρατόιν) δυΐ εἰποῦν σδῃζ β᾽ομεθαγθῃ 506116, οὐθὺ νυδῃι- 
ΒΟΠ ΘΙ] ΟΠ6Υ : δυΐ Δ]}Π 1 Π σοὺ ϑίθ 6. δ δἴπθπι Αἰΐδιοθ, 
γΈΓΡΙ. ὅοόορι, ἀπί, 1016 ἢ. 108] {Ὁ ὀ Αἰἐᾶγα ἤηάθῃ 
δῖοι ἴῃ ἀον Νᾶπο ἀθν Κοπιρθθυγρ 5. Ὗ. 91] υπίρῃ Ν, 
480, 5607, δ84, ἀφη ϑορίιοο!. ἵζ, ΟΙαῖρ, σὰ Απέδηρσθ ἃ. ἃ. 
--Ὗ, 118 νεγρῇμ. ὕἅθεν βόσκεσϑαι τὶς ἄδπν Ασουδδίῖν 
φέρβεόσϑαι, πασαδσϑαιϊι ἃ. ἃ, λαγίναν γένναν φοῖϊ- 
Ῥμναβύβου, ἐριερκύμονα, ἀπ. ἐρεκύματα νυν θγβοΒϑί Π 0 ἢ 
805 ἀδγ ἃδηιὶοῖθη πάσπρ ἴῃ φέρματα (5. Ζὰ Υ. 726). 
ΟΥΘΙοΠ ον Ασουδαίνυβ ποῦ [αἰδοῖ ἰδῦ: ποοϊύγϑομορ, δὴ 
Το θοσὔγαθη.. δὴ [με θοϑίοῃέθη, ἀοοῦ Πᾶθ6. 1τοΐ 8115 
ΑΙά., Βοῦ. υπά Τυνη. φέρματι δαΐϊσοηοιηπιθη, [606 Γ 
φέρμα νετρὶ. ΗΙΚ, 665 υμὰ ἕρμα “ον ἀδ5. ὅ66. --- 
Ὗ. 119 βλαβέντα ἄδθπι ϑ5΄᾽'πιθ ἥδ αὐ λαγίναν γέν- 
γαν Ὀεζοσεη, ρο᾽οἰς βαπι ἃ15. νὴ λαγὸν, λαγῶὼν οὐδοῦ 
λαγωὸν γνονμεγρίπρο. 5. δία. ἀγα. δ. 434, Ζα 
βλαβέντα λοισϑίων δρόμων νετρ]. Ηομι. Οἀν55. 1, 
196 ἀλλὰ νυ τόνγε ϑεοὶ βλάπτουσι Ἀκελεύϑου, Βίοαι- 
6] ὰ χὰ ἃ. δ... ΜΙαίτμ, ασδιμπι. ᾧ. 998, ἅδον ἀϊθ βδοιδ 
Ὗ, 195. 6 ἰτᾶομίρα Ἡββδὶπ ᾿ἰδύ νυδηγβοθθῖη οἢ δυῖ 
αἴθ βοϊννδηροῦθη "ΓΟ π πο Ζῃ ἀθαΐθη, νγθίσμθῃ 61 ἀοΥ 
ΕἸΠπαῆπθ ἵΓοΪα5. ΘὈ θη 8}}5 Τοα συρθάδοῃύ ννᾶῦν 5. Ηο- 
τηο. 1Π1|.ὲά, Ὑ], δὃ8 Π ΜΝΜίδιι. [ιδΐ β᾽εἢ ἀΐθ βσ'δοῆθ, ννῖθ 
65 βοϊιοϊπί, 50 νου Ζιβίθ! θη, δἰβ μδίίοθη ἀἶθ Ὀδϊάρῃ Αἰτοὶ- 



28 ΑΙΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

Κεδνὸς δὲ στρατύμαντις ἰδὼν δύο λήμασι 
δισσοὺς ἄντ. 

᾿Δτρείδας μαχίμους, ἐδάη λαγοδαίτας 
πομπούς τ᾽ ἀρχάς" 
οὕτο) δ᾽ εἶπε τεράξων" 19 

ἅδῃ σορυϑ!ξ, 65. 50116 β'β βϑὶθϑί Αὐέθιηβ πῖομέ Δ ΌΠαἰἔθῃ, 
Ῥεῖ ἀον ΕἸππδἢπιθ ΤΎΊοΪα5 ἀ85 ΚΙπα πὶ δίπεξου! δἱθα ἸῆγοΥ 
Ἀδοδο δὐΐζαορίεσῃ. Ὀίθβθη ἰἤγεημ ϑομυξζίησοη Ζυρο- 
ἀδομίθη ΕἾαυοὶ στᾶομξ 416 αδιξίπ ἀσγοῆ αἴθ ΥΥ ἐπα 5.116 
ἴῃ ΑΟἰ1ξ. νυθίοῃθ ἀϊα Ορίογαμρ ἀθν Τρῃϊσεπῖα μου 6 [ ἢγ-- 
(6, νγοῦαν 5190} ἄδπη ΚΙγίδιπποδίγα ὑυθάθυ 8η ἄεῃ ἀρὰ- 
χηθιποη γϑομίο, 5, ΥὟ. 148 ΠἾ, --  ὙΟΥ, 190 αἴλενον νν- 
δε 465 Ζογποβ ἄδι Αγίεπιΐβ. 5, Ὗ. 132 {Π. εἰπὲ βαρί 
ἀοὺ ϑρυθομθηᾶθ Ζὰ δῖοι βεϊ δβί, οὐδϑὺ οἷπ 161} 468 ΟΠΟΙ5 
ξοτάογέ ἄθη ἅπᾶάργη δυΐ. 5. Ζῃϑ Ῥεοῖβ. 860, τὸ εὖ 5. 

ΒΙοιῆοΙἃ χὰ ἃ. δ(., ὑῃ5 Ζὰ ϑορῃ. Ῥἢ1. 1149, Ὑ1ε|- 
Ἰεϊομε σεμῦγέ δαοὴ εὖ Ζζὰ ψικάτω, 5. χὰ ΗΙΚ. 294, ΟΥΥ. 
1357 υπὰ 154 κ5'πᾷ υυϊθαθυκεῆγοπαθ θρὶρῃεμοριηδεϑομδ 
ὝεΥβο, Ὗγαβ ἀ16 ὙδυβδὈ πο! ὰησ ΒοΗἶ. 50 Κἂππ ππᾶπ 
ΘΌΟΘΝ 50 ΠΙΘΕΒΘΗ: 

πειϑαὺὸ μολπὼν, ἀλπὰν σύμφυτος αἰωῶν, 
ὅπως ᾿ἀχαιῶν δίϑρονον Ἠράτος, Ἑλλάδος ἥβαν 
ξύμφρονα ταγᾶὰν. πέμπει δὺν δορὲ καὶ χερὲ 

πράιτορι 
ϑούριος ὄρνις Τευπρίδ᾽ ἐπ᾿ αἶαν, 
οἰωνῶν βασιλεὺς βασιλεῦσι, γεῶν ὁ κελαινὸς δ᾽ 

τ᾽ ἐξόπιν ἀργίας 
φανέντες ἴκταρ μελάϑρων, χερὸς ἔγς δορυπάλτου, 

Ὁ, 5. νγ.. τπᾶ ἵπ ἄεγ Οβββθπβίγορβο: 
πομπούς τ᾽ ἀρχὰς, οὕτω δ᾽ εἶπε τεράξων" 
χρόνῳ μὲν ἀγρεῖ Πριάμου πόλιν ἅδε πέλευϑοξ, 

πάντα δὲ πύργων τιτ νη πρόόσϑε τὰ δημέρπληδῆ 
μοῖρ᾽ ἀλαπάξει πρὸς τὸ βίαιον. 
οἷον μήτις ἄγα ϑεόϑεν Ἠνεφάσῃ προτυπὲν στό-- 

μῖον μέγα Τροίας 
δτρατωϑέν" οἴκῳ γὰρ ἐπίφϑονος άρτεμις ἁγνὰ, 

τπ|..5.; ὦ 

Ὗ. 121 ἢ, θὲ νεγβίϑπαϊρε Ἡβουθβυνδιγβασον ΔΡΟΥ 
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125 χρόνῳ μὲν ἀγρεῖ 
Πριάμου πόλιν ἅδε κέλευϑος, 
πάντα δὲ πύργων 
χτήνη πρόσϑε τὰ δημιοπληθϑῆ 
μοῖρ᾽ ἀλαπάξει πρὸς τὸ βίαιον. 190 

65 βϑιι θη, οὐκαπηΐίθ ἀ16 1π 1ῃγ θη Ζυγοὶ (δα Πότ βέγοϊξ- 

θά Ὀοϊάθη Αἰγοιάθη ἵἱπ ἄθῃ ἢδβθηβο δι βοηάθῃ παπᾶ 
ΦΝΥΆΥ ὨΙπβοπάθπάθη ( Ὀ6ὶ ἄθιὴ Αθζυρθ ΘΥΞΟΠΘΙ πη α6η) 
Ἡδυρέοτη (ον ρο] πᾶιῃ!10}}), στρατόμαντις ΚΔΙοΠ 5. 
5. Υ. 151. δύο πίοι ἴον ἱπάθο!πδ 06] βίαίέ δυοῖν, 5. 
ας. ασάπμι. δ. 138. ἴθεθεν λήματα ἴπὶ ῬΙυγΑ 15. 5, 
Ζζὰ ΗἶΚ. 860, ίαῃ Κῦππέβ δυοῖ λέμμασε ( ΕἾον. λήμ-- 
μασι) ἃπάδτπ : 8 ἄθῃ ζυυοὶ Βεάθοκυηρθπ, Οοἤδάογῃ 
(γοῦρ!. Ὗ. 114) δγκαμηία ον ἀ16 Αἰγϑίάθῃ: ἅδρεν ἀἴθϑθπ 
Οεργαυο ἄ65 Παίϊνβ 5. ζῇ Ῥγοιῃ. 561. ζἀτρείδας μαί 
ΤηΔ Π ἴῃ ᾿ἀτρεΐδας γΘΥνΥ Δ η66]1, σα. ἀοοὶ πἰοδύ ἀυγοῆδαβ 

πούμννυθπαϊρ, 5. Ζὰ ΗἸΚ. ὅ8. 16 πιδβουῦ!ηθη Εἰ οχηθη λα- 
γοδαίταξ ἀπὰ πομπουὺς (νεγ6]. Ομόοθρῃ. 82) "εὶ ἐρχὲς 
Κῦπποη ἀσγοῖ γἱθ 5 ΑΘ ἤπ! ] ἢ νου θα! σύ νγογάθη, πο -- 
ποὺς φρτᾶρπαηί υνἷθ Ὗ. 111 πέμπει, ἀπὰ δάϊδθοί νοι 
υνΐθ Ὗ. 292, τὲ ὑπᾶ Ζυνᾶγ. 5. ζι Ῥγοπι, 208. ἀρχὰς 
αἰ Οὐοπογοίαμῃ, νυνὶ οἵΐ, υπὰ τῷ Βὐοκβιομέ δυῦ οζωγῶν 
βασιλεὺς Ὑ. 118. 

Υ. 196 ἔ, χρόνῳ μὲν ἀεγοϊηβύ νγθηϊ σβέθηϑθ. ὙΥΘΠΠ 
ΔΌΟΝ πού βορίθίοῃ, μὲν μπαὺ Κοῖη οπίβργεομβοπάθ δὲ, 
ἘΠ. ΠΥΌπι, Οὐ, ἀγρεῖ ὙΥ16 ΑΤΟΒΠ]ΟΟΠο5. θ6ὶ Α(ΠΘπαῖοβ 
ΧΙ, ρ. 483, ἢ. ἀγρεῖ δ᾽ οἶνον ἐρυϑρὸν ἀπὸ τρυ- 
γός. εὐ ΠΕ 1, 14 τρόμος δὲ πᾶσαν ἀγρεῖ. ὙετρΙ. 
δυοῆ Ῥεῖβ. 929 τήνδε ϑηρᾶόσαι πόλιν. Ἃ90606 ἀδ5 
Ῥυᾶβθῃβ ἴῃ Ὑουμογβαρθηρθη βίας ἀθ5 Εἰ αἰ ΥἹ 5. σὰ Ῥγοιῃ. 
171. ἅδε πέλευϑος ἀἴεδεν Ζυρ., γϑῖφ]. ϑόορῃ. ΚΟΙ. 
1999. Δ - 1218. 

Ὗ. 127 ἢ, 4116 Οὐΐζον δῦεῦ ἄοὺ Πἰοβίθ, ἄϊθ6 ἔα Πο 
γοϊ Κου]]θπάθη (νοπὶ ὙΟΙΚ πὶ {76 υ νυ! θ6βθββθπθη), 
νῖγά ἀἀ5 νου ϑηρηϊκ ΘΡβομδρίθη δΘνν ὕβϑιη. ὕὔοθον ἀ16 
ϑδομθ γΘΡΡ]. Υ. 797 ἔ,. πρόδϑε τὼ δημιοπληϑῆ [Ἃὑγ 
τὰ πρόόσϑε δημιοπληϑῆ; 5. Ζὰ 5΄6Ὁ0 258. δημιοπλήη.- 
ϑὴϑ δον νυῖθ χειροπληϑής; ϑυμοπληϑὴς α. 8.) μοῖρ᾽ 
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190 οἷον μή τις ἄγα 
εύϑεν κνεφάσῃ προτυπὲν στόμιον μέγα 

Τροίας 
, 

στρατωϑεν. οἴχῳ 138 
, ἄς ΩΝ 2 δ Α 

γαρ ἐπιφόονος “Ἄρτεμις ἀγνα, 
πτανοῖσιν χυσὶ πατρὸς, 

’ Ἀ 

185 αὐτότοκον πρὸ λόχου μογερὰν πτάκα ϑυο- 
μένοισι" 

»"Ὁ- Ἀ -Ὁ 9 -" 

στυγεῖ δὲ δεῖπνον ἀετῶν. 

ἀλαπάξει, Ἐδτπ. μοῖρα λαπάξει. ἴπεθεν ἄϊε Ὑεγδίη- 
ἄυσησ ἀθ5 Ῥυἄβθηβ ὑπὰ Επυτὶ ἀγρεῖ --- ἀλαπάξει 
γεῦρὶ. σὰ Υ. 81. πρὸὺξ τὸ βίαιον [ς βιαίως, 5. τὰ 
Ῥγοιη. 208, 

Υ, 1350 ΕἾ πὰὺΐ νογάθπηκοιθ (πιϑοῆθ ἐγαυτῖρ ) Καοὶπ 
{{πύγ1}}6 σὸῃ ϑεϊίθη εἰποὺ οί μοῖδ 815 ΖΌ ΓΞ σ ΘΠ 65 
ἀδ5 δείαρεγτία στοΐίβα αθθι 5 Ττο]ὰβ (πὰ τθὖρο ἀυγοῖ 
ἄδβῃ ζογῃ εἰποῦ οί μοις ἀἃ5 Τ τοΐα οἰ πο! οἴποπάθ Ηδοὺ 
ὙΟΥΓ ἐ6γ Εὐϊηηδῆπιθ πἰομξ Ζὰ 56 Ὀδβοβδαϊσέ ὑπὰ σο- 
ΒΟ νυβοῃῦ νγογάθη). 165 βἰπά, νυῖθ δον 485 ἘῸ]ρθπάθ, 
Ὑγογίε ἀθβ5. Καϊεμαβ. οἷον Βδγη., Τύγη.. ὅὅομο].. οἷον 
ΑἸΙά.,. Βοῦ., Υἱοῖ. Ἐδ βίθβῃηξ ννῖθ μόψγον, 5. Ζζὰ ΗΙΚ, 
98]. ἄγα δΒιαΐ ππᾶπ, ννῖβ 65 βομεὶπέ τἱομίϊσ, ἀδ5 γεῖβ- 
Ἰηδίβεβ ὑνθσθη βίαι ἄτα ροβοθγίθθθη ; υογρὶ. Ἠδτγοάοί. 
ΥΙ. 61 ὡς φϑόνῳ καὶ ἄγῃ χρεώμενος, Ἠδδγομῖοβ 
ἄγαις, δηλώσεσιν: Αἰόχύλος Θρήσόαις, Βιοπιβειά Ζὰ 
τ, δι., γίγας χὰ ϑόρῃ. Απί. 4, νυοζὰ τπδπ ποοὺῖ Β6Ά- 

λετὶ ἀπεοά. Ρ. 520, 14 υπὰ 536, 10 [ἄρσοπ Καπη. ἴθσεθεν 
αἴθ Ὑδγνυθοῃβοίθπηρ νοὸπ Τ' ὑπὰ [᾿ 5. χὰ ΗΙΚ. 9298, Ἀγε- 
φάσῃ., 5. ἃδιη!ϊοιθβ σὰ ΟΒοθρη. 49. ἴ90εθεὲγ Ἐγεφάσῃ 
προτυπὲν (ΟΠ... ΑΙ4.. στη. προτυπὲς) (5. Ζὰ ΗΙΚ. 
213.) στόμιον μέγα Τροίας ὀτρατωξὲν ἀὰ5 πιδεμέϊσα 
τἀπὶ ΓτοΪα σεϊαρογία Βοίδσουιησβίιθοσ, ΥΥΘ 485 ΟεὈ 5 
ἀὰ5 δῖα! ἀθ5 Ῥίεγάββ . 50. ὑπβ δ! εἰ οἰη Βοϊασογυπρ5- 
ΠΘῸΥ εἶπ ϑίδάζ, Αδβηθ! τοῦ ὉΒοερὴ. 967 ζὕ, μέγα τ᾽ 
ἀφῃρέϑην ψάλιον οἴκων. 

Υ, 1392 Β΄. ἄδθῃ Ἠδυβε (ἀογ Ἐπ 16 ἀοΥ Αἰγοὶ θη) 
πᾶπ!ϊοῦ ἰδ στοϊϊεπὰ ἀΐθ γεῖηθ (7υπρίγαυϊομθ.) Αὐίθιβ 
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αἴλινον, αἴλινον εἰπὲ, τὸ δ᾽ εὖ νικάτω. 
Τόσσον περ εὔφρων καλὰ ἐπῳδ. 140 
δρόσοισιν ἄελπτοις μαλερῶν λεόντων, 

140 πάντων τ᾽ ἀγρονόμων φιλομάστοις 

-- 

ὑγοροη ἀον σεἤύροϊίθη ὕπροίῃϊιπθ 465 Ναίθυβ (σγοσθη 
ον 1ἢνοιη ναίου Ζθυβ οι! ρθη, ἀἴθ Αἰγοϊάθηῃ ψυγβίθ! 6 η- 
ἄθη Αά]θ.). ἀἴθ πιϊῦ ββοπῦ ἀον [μοἸ θοβίγαοῃθ νοῦ ἄθῖι 
Ὑγογίθη οἴποπ δύηθη ΚΠ ἢ ΕΠ πρ' Εἰπορίεογίθη (νογΖοἢγ θη), 
πταγοῖσιν πυσὲ πατρὸς νγδρεὲπ ἀδὺ ἄδπι ζθυβ μα σθα 
ΑΑΙΘΓ. 5. ἅδε ἄθῃ δίϊνυβ δίδίψ. ατϑιηπι. ᾧ. 9399, 
ὕεθεν κύων νοι Δάϊον α. ἃ. 85. ΖζΖὰ Ῥγοπι. 804, Βετχη- 
Βαγάν,, νυΐββθπβοι. ϑ'υπί. Ρ. 102. νουβέβῃξ πταν. ρυσὲ παρῇ 
ῃηθη Ζὰ 50} 16 ἴβθη, νϑυρ]ἰομβοπα Υ. 60] 86... ΟἸιο6. 
110. ϑ'ορὶι. ΟἸά. 95,149, ἔαγ. Ρἤοοη, 1648, ΡΙηά4. 15, 

Ἴ, 92 ἕλον δ᾽ ̓ Δμύκλας -- μαντεύμαστ Πυϑέοις, ΝΝειι. 
5 μάρνασϑαι φυᾷ, ΟΙ. ΠΙ, 11 ἀννεται δὲ πρὸς 
χάριν εὐσεβέων ὠνδρῶν λιταῖς, Ηδφ5ιοά, Πθος. 0926 
γαίης φραδμοόσύνῃσιν ἀνήγαγεν, ΤΙ ῥ. τθῦ, ο. 
194. Ἡεογοάοί. Ὗ. δ ὄψιν ἐνυπνίου τῷ ἑωυτοῦ πά- 
ϑεῖ ἐνεργεστάτην, ὙἼΠΒυΚ. 4, 34 τῇ τε ὄψει --- πολ- 
λαπλασίους φαινομένουϑξ, ΓΑΕ κ᾽ χρήμασι μὲν οὖν 

οὕτως ἐϑάρσυνεν αὐτούς. αὐτότοπκος νῖε αὔτανδρος, 
αὐτόπρεμνος (αι. 401), αὐτοῤῥιδος, αὐτόχϑονος 
(Υ. 6824). αὐτόπωπα (Οἰμόερῃ. 1ὅ9). πρὸ λΛόχου, 
γψογρ]. ΗΙΚ. 658. πτάπκα. 5. ΒΙοιιβοια χὰ 4, 56. υπὰ 
δεν ἀϊθ Θυδηςςδε χὰ ἔα. 9520. ἴϊοῦον ἀ16 νογθὶπη- 

ἀπηρ ἐπίφϑονος (ἐστὶ) --- ὀτυγεῖ δὲ 5. χὰ Ῥτο. 178. 

ἌΣ 7.5. πα Ἦν, 1920. 

Υ. 158 Πἶὄ 50 ρδὺ δὴν νυ) σθϑιπηΐ ἰδέ βἷθ (416 
Ατίθι!β.}) Ζζιη Βοίβδίθη ἄθπ ππουυνπβομίθῃ Εἰ ΙΒ ἢ! σθὴ 
(9 απρθ.}) ἀδὺ συϊπηπῖσοη 6.6 η.. πα 816 Υ Το ἀρ ννοἢ- 
ποπάθῃ (νυν |46}} ΓΓΠΙΘΓα ὈΓΟΒΕ 6 θη άθη (βδυρθπαθη) {ὰη- 
σϑη Ζὰ Πῖ606. τόσσον Νίε4.. 'Τυτη., Υἱοί,, τύσσων 
ὙγοΙ., Αἰά.. ΒοΡ.. τόσον ἘἾον.. ΕἌγη., 5. Ζὰῃ Ῥούϑβ. 
848. πὲρ νουβίᾶυκέ ἢΐθυ ἀπά μοὶ σαν, νυ ὅϊέεν θεῖ 
Ἠοπιογοβ. εὔφρων καλὰ (Ἐδτιη. ὑπὰ Ψίου. ἃ καλὰ) 
Ὑγ ΟΠ σοϑιπηύ Ζυη Βοίπίθῃ ἀοὺ Ζυπροη. ἰἤπθπ Ζὰ ἰῃγδπὶ 
Βοίδέθῃ σϑυυσθη, 16 θαΐίΐνα δβάᾶπρϑθι νοῦ εὔφρων 8, 



39. ΓΑΜΕΜΝΩΝ, 

ϑηρῶν ὀβρικάλοισι, τερπνὰ 

απ καλοὶ 5ίοιξ υῦῖς τερπγοὶ 815 ΝΝαυίγυιη δἀνθυθ] 8} 156, 
Ὡσεργῖσθηβ ἰδ ἐστὲ σὰ οὐρᾶπζθπ, νεῖθ οἵξ, --- δρόσοι- 
όιν (δλγη. δρόσοις) ἀέλπτοις (ΕἸον. ἀέπτοις, Ἐάτη., 
Ὑἱοί. ἀέπτοιόε, νγϑῖομα 1μεβαγίθη ἀθοἢ ἀοὺ ϑομο Ἰαβέ τοῦ 

Αυρθη σϑῃδαδέ μδ}) ἄθῃ ππουνυ πβοῃίοπ οἄθὺ Καὶπα σαΐθ 
Ἡοῆπαηρ ἔν ἀϊο Δυκυπῆ σοθοπάθη ΕΙΒοΒ!ησ θη, ἱπάθα 
516 ΘΌθηῃ 50 ὰγοδέθδι Ζὰ νγογάθη ὙϑΥΒρΥ ΟΠ 6 Π, νυῖθ ἢ γ6 
Αοἰέοσπ, Αϑβη! οὶ βομοῖηξ Αἰβοιν]ο5. ἄελπτος δυο δη- 
ἀονννᾶγβ. ροθυϑυοῃῦ Ζὰ ΠᾶΡεπ.., νεῦρὶ. Ηοβγοπίοβ : ἄελ- 
πτοῖ, δεινοὶ καὶ ἄαπτοι, Αϊἰόχύλος Πρωτεῖ. Νίαη Βαΐ 
Δύο ἀάπτοις ἀπᾷ λεπτοῖς 5ομνγεῖθεπ ὑυο! ]6η, ΜΙ δρό- 
ὅος Καπῃ ἔρόοῃ (Ηοπι. Οα 585. ΤᾺ, ϑὴ: “Ψάκαλον ας 
8. ΘΓ ΙΘἤθη νυθγάβῃ, λεόντων, δον, ὄντων. ΒΡ. 
δδδνς Εἴη. Νίαση. Ρ. 377 καὶ Αἰσχύλος ἐν ΄4γα- 
μέμνονε τοὺς ὀκύμνους τῶν λεόντων δρόσους Ἀέ- 
ρληκε. --τ ὀβριπάλοισι νγαΒγβομθἰ μ]Π ἢ σὸπ βρίδειν 
ΒΟΒΠ ΠΟΙ 9. τηϊῦ ἄδιῃ γογβεβθίζίθῃ ὁ Πα (ΘΓ Ἐπάσης 
αλοϑ (σογαὶ. δαίδαλος, νεκύδαλος, κορυδαλὸς, αἰγέ- 
ϑαλος, δὀάνδαλον α. 8.})59 ὑπᾶᾷ 5οβμεῖπθ γοὸμ ἄθπ ὈΠ1πᾶ- 
Θοθογθπθπ Φὰηρθη ρον 55 ὝΠΙΘΥΘ σοδαρσύ νγοσάθη ΖῈ 
ΞΘΥΠ. 80 ἀδ[Ξ 65. 50 Υἱ8] αἷβ ΒΙ! πη αἰ π ρα. οἰ σαηξ οι 
ΒοΒΙᾶ ἔεοτ,. θοἀουΐδῃ φνῦγάς. Ὑεγρβ βίομθη Κα Π8Π 
ΟΠΒοΘρ!. 900 ἔ, πρὸς ᾧ (μαστῷ) σὺ πολλὰ δὴ βρέ- 
ξων ἅμα οὔλοισιν ἐξήμελξας εὐτραφὲς γάλα. Αεδη- 

Ἰοὰ ὄβρια. ἃ. 1. Βομνγε [115 6, ἀπ 6 ΒΟ] ἔθη, γεγε]. 
ΑΠΐδη Ὠϊδέ, 8111). ΝΗ, 41 τῶν ὑστρίχων "καὶ τῶν 
τοιούτων ἀγρίων τὰ ἕηγονα ὄβρια παλεῖτατ" καὶ 
μέμνηται Ἑυριπίδης ἐν Πελειάσε τοῦ ὀνόματος, παὶ 
«ἰϊόχύλος ἐν ᾿ἀγαμέμνονε καὶ “Πικτυουλκοῖς, ῬΠοίίοβ ς 
ὄβρια καὶ ὀβρίκαλα τὼ τῶν λεόντων παὶ λύκων 
δπκυμνία" Αἰσχύλος 4Ζικτυουλκοῖς., ἨδδγοΝΐοΒ : ὀβρι- 
Ἠάλοις, τοῖς τῶν ϑηρίων ἐπγόνοιϑ, πηᾶ Ἐπ υδίδτΒ!ο 5 

Ζὰ Οάγβ5, Ἰ. Ρ. 1695, 47 (350) ὑστρίχων δὲ καὶ τῶν 
τοιούτων (τὰ γεογνᾶ καλεῖται) ὄβρια "καὶ ὀβρίπα- 
λα, ὧν χρῆσις καὶ παρ᾽ Αἰόχύλῳ ἐν ᾿Δγαμέμνοντ, 
γϑυρ]. χὰ Οἀγδ5. Α9 Ρ. 139ὅ, 47. 8. δυο σὰ ϑ᾽1οῦς 
τΊθ. .-- τερπγοὶ τὰ ἴτοπ Οπηβέεη, δάγοι δ! 50, 
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τούτων αἰτεῖ ξύμβολα κρᾶναι, 
δεξιὰ μὲν, κατάμομφα δὲ φάσματα στρου- 

ἡ ῶν. 148 
ἰήιον δὲ καλέω Παιᾶνα, 

145 μή τινας ἀντιπνόους “αναοῖς χρονίας ἐχε- 
νῇδας 

ἀπλοίας τεύξῃ, 160 

Υ. 1492 1. ἀ6[5}}8}} γϑυ]απρθη, 485 πιᾶπ 56 Ζζι Ζεϊ- 
ΟἾΘΠ Πμδοῃ6., ἀἴθ6 οὐὔηβίϊο χυγὰγ, ἀθοὴ θΘΚΙΑΡ ηβυνθυί ἢ 
(5οΒ! πῆμ ) αἰπᾶ, ἀἷδ ΕΟ πη σθῃ ἀοὺ Ὑῦροὶ, οὐδγ: 
ἀδάσγοι Τογάθγε βἷθ (416 Αὐίβπιἷβ.) τηΐο δι Ζὰ ΖΥΥΆΓ 
δὐποίσθη, Ἃ00}} Ὀδάθηκιιοιθη Ζοϊομοπ Ζὰ τηδοῆθπη αἴδ 
ἘΥΒΟΒοϊμθηρθη ἀοὺ Ὑῦρο!,, 6 πδομάθπι πιδῃ φαόσματαὰ 
ὄτρουϑ ὧν οὐδεν ἴΑρτεμις συν ϑυθ]οοι πδομί. τούτων 
ἀθβῃδ!}. 5. ϑόορῆῃ. Απί, 1074 τούτων δε λωβητῆρες 
ὑστεροφϑοόροι λοχῶσιν “Διδου καὶ ϑεῶν Ἔρινγύες, 
ῬῺΏΠ. 66 τούτων γεὶρ οὐδέν μ᾽ ἀλγυνεὶς α. ἃ. ῃρᾶ- 
ψαϊ ογκιᾶγι ἀθὺ οι δέ ἄθπι Θῖππα παοὴ ΤΙΟΒΕσ ἀυγ0 ἢ 
φάναι, ννῖθ. ἀμη]1οὴ Ηοπι. Ἡγιμπ. δὰ Ηδγπιθβ 497 ῃραΐ- 
γῶν υπά υπίεῃ Υ͂. 1228 τὰ Πυϑόκραντα. 80 ποιεῖν, 
ποίησις, ποίημα. ποιητής. δεξιὰ διὰ τὴν νίκην, 
κατάμομφα διὰ τὸν χόλον ᾿Δἀρτέμιδος 568ο!. ὙοΓρῚ. 
Υ. 161 ἢ, Χοπορὴ, Απᾶρ. ΥἹ, 1. 23 ὅτι μέγας μὲν 
οἰωνοῖς εἴη γιαὐ οὐνι ἰδιωτιρος. καὶ εὔδοξος, ἐπίπο-. 
γος μέντοι. Ζι κατώμομφα νετρ!. Ὗ. 540 ἢ, ΘΌΡῆ. 
ΚΟ]. 1254, 1696 υ. ἃ. διαί φαάόματα στρουϑῶν 
Κῦπηίθ τμδπ Ἰοΐομέ φάσματα τοὶ στρουϑῶν Βοἢγ οί θ6η, 
ἀοοἢ ἰδέ ἂπ ἄθπι δίθίγαιη. πἰομέ δηζιρβίοίβοῃ. στρουϑῶν 
ὮοΥ γο ἄδθη Αἄϊοθγῃ, 

ν. 144 {0 ἴοῖ γυΐθ θοῦ ἄρῃ Βοϊ[επάθη Ῥαΐδῃ 8Π, 
᾿ ἀα[β 56 (ἀΐθ Αὐίοπιϊβ ) ἀυσοῃ Οερθηννίηάθ ἀθη Πᾶπδουπ 
Κοῖπθ Ἰδησννϊθεῖσθα.,. β μα Πα! τοπάθη ἘΔΒΡ οὶ Κοὶ- 
ἔθη ( Εδμγιμβεπημυμσθη ) Ὀογοῖίθ (ννὰ5. Ἰβδάοον χὰ Αὐἱῖϑ 
δΘΒΟΠΔἢ ).. 510}. Ὀδέγοϊ απὰ ( πὶ βίοῃ Ζὰ θθννῖγκαπ ) οἷπ 

ΔΙ ΘΓ65 (ἀπ θομέπιᾶ [βῖ 65, ὍΠ56]1565) Ορίεν. εἶπ ρὰγ ᾿ . 4 . . ᾿ ὈΠΡΟΒΘΕΖΙ]ΟΙΕΒ., ὈΠνΘΥΖ ΠΥ ΡΌΓΘΒ ([(ῇ 80 ἴβυιπ 65. οδἷπ δήθη- 
ΟΒΟΒΟΠΟΡἕοΓ. ἀδ5. (δ᾽ ΤρΡΒΙσϑηΐα,, ταῦ). δἰμθῃ ζννϊβεῖρ- 
οἰ ββ τον ἴῃ ἀθι ὙοΥνυδ μα ἰβομαῖο ὁπ Βοιθα γον ἄθμι 

᾿ 
] 
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Ι 
Ι 

[ 



94 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

δπευδομένα ϑυσίαν ἕτεραν, ἄνομόν τιν᾽, 
ἄδαιτον, 

νεικέων τέχτονα σύμφυτον, 
οὐ δεισήνορα. μίμνει γαρ φοβερὰ παλίνορτος 

1560 οἰκονόμος δολία, μνάμων μῆνις τεκνόποι- 
ΨνοΟς. 1δῦ 

δίαππο ( υοάυγοῦ Ζνυϊβε ρ Κοϊίΐθη Ζυυίβοιθπ ἄρῃ Ὀοϊάθπ 
(ὐαζέίεη . ἀθπὶ Ασϑιμθιηποη ὑπὰ ἀδγ ἴἤγεπ Θεηδ}} πιοδέ 
Τυγοπίθηἀθη ΚΙν αἰπιποβέγα δυβΌγθομθπ. ὑγογάθη.), ἜἐηΟΥ͂ 
Παιᾶνα ἅδῃ Ἀροϊίοπ, 8ῃ τυϑίομθη ἰοῦ ἄθν ϑβ'εἴθσ, 815 
βεΐηθῃ ϑ'ομαίΖῃουγπ (5, Ζὰ Υ, 1043). υπά 815. ἄδη Αθννεὶν- 
ΤΕΥ ἀ65 {Ππ|6}}5 (5. ζὰ ΗΙΚ. 660, ὅορῇ. Αἰἴδβ 695) νυϑηῃ- 
ἀεί, ἀαΐίβ οὐ πϑι!οἢ ἄθη Ζογη βϑῖποὺ ϑομννθβίοε ᾿ἰπάθυρ, 

Ὅεθονυ ἀθη ατυπὰ ἐΐθβοβ Ζοιπ5 ὑπὰ ὕὥδου 416 Βουΐξαην 
ἀε5. ζζεϊομεπβ 5, ζὰ Υ, 119. ἐηϊον βδηΐννσθάθεσ. ἄβῃ ἷἧπὶ 
Ὁυπριᾶοκ ἀπρογαΐθποπ οἄον Ποἔβηάθπ, νϑνρ]. ϑὅορῃ. ΟἹά. 
154 ἐῆιε Ζἅλιε Παιῶὰν, 1095 ἐῆτε Φοῖβε. ὕδεθεν ἀϊ6 
Βιᾶγοβὶβ ἴῃ παλέω 5. τὰὄ 51΄60. 8584; δεν ἀϊα Οοηπδίγαο- 
ἰΐοη καλέω μὴ (Ἄρτεμις) τεύξῃ τὰ ϑορῃ. ΟΙά. 96ὅ, 
ὙΥΟΖῈ τηδὴ ἄσθῃ Καπη ΟΠοθρῃ. 194 ἃ, “΄αναοῖς Καπη 
γΟη ἀντιπνόους ππὰ σνοῃ τεύξῃ δυμᾶπρὶς δϑιῃδοδύ 
νγεγάθη. ἀντιπνόους [ὔν ἀντιπνοῶν, ἀντιπνοιῶν. 
ὕεθεν ἀϊε ϑδοῦθ νεγρὶ. ἡ, 181 εἶ. ἐχενῇδαξ., σεν. 
ἐχενηΐδαξ, 5. σὰ Ἐπππῃ. 1011. --- δπευδομένα Ζαὰ ἰδγαπὶ 
Βοίξίεη Ὀείγεϊθεηά, 80 δύοῖ ἐπεέγεσϑαι. ὕ9εθεγ ἀδ5 
Ῥαγοϊρίαμη Ῥγββθηεϊβ. νγο οἷπθ Αβιομβέ δυβρεάγιοκε 
ὙΥϊγα 5. 5 Ῥγοιι. 913. ἑτέραν εἶπ ἀπάθγεβ 815 68 βθύῇ 
5016, οἷη ὉΠρονυ ἢ] 1065. ΒΟΒΠΠηΠ]65, 5. ὅ0Ρῇ. Κοὶ, 
1454 ἐπεὶ μὲν ἕτερα, ιαϊοκεπᾶγβ αἰαέγίδ. ρ. 112. 
ΔΘΒΠ]ΙΟΠ65 5. Ζὰ ΗΙΚ. 586, Οἀεγ: εἷπ ἃπάθγεβ Ορίογ, 
εἷῃ Θερσεπορίεγ ἔὰγ αἷς Ηἰπορίδεγυαησ ἄεγ Ηᾶβὶη. 5. Ὗ. 
188. ἄνομόν τινα εἰμ σἂν ὑπροβϑίζιοῆθβ5, 5, Ζὰ Ῥτοιη, 
698, γειμέων ἄυγοῦ ἀἷθ ϑ' υπίζεϑὶβ υγαίβυ! θἷνς. τέρτο- 
ψα 5Βίαϊι τέπταιναν. νεῖ ξίον ΝίδβουϊϊπἼα. 5. Υ. 1979, 
Ναί. Θνάπιῃ. 8. 429, 4. σύμφυτον, οὐ δειόήνορα, 
δύ ἄγοι αἷς Ηνραϊίασα δὰ τέκτονα 5ιαίε δυξ νειζεέων 
ὈοΖοσαπ., τα ἃ! οΠ65 οὔί, 83. δυο ζὰ ΗΙΚ. 8, 

Υ, 148 {ἴ, 65. μαγγύ (5050) πᾶ! οι (465 Αρδιηθπι- 
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τοιάδε Κάλχας ξὺν μεγάλοις ἀγαθοῖς ἀπέ- 
κλαγξδ 

μόρσιμ' ἀπ᾿ ὀρνίϑων ὁδίων οἴκοις βασιλείοιρ᾽ 
τοῖς δ᾽ ὁμόφωνον ξ 
αἴλινον αἵλινον εἰπὲ, τὸ δ᾽ εὖ νικάτω. 

100 Ζεὺς, ὅστις ποτ᾽ ἐστὶν, εἰ τόδ᾽ αὖ- στρ. ά. 160 
τῷ φίλον κεκλημένῳ ; 
τοῦτό νιν προσεννέπω. 

ΠΟ ) αἴδ {υγομέθαγθ νυϊθἀθγοσγοσία (Ὀ6] ἄθν Βὔοκ Κοῆε 
ἀε5 Αραπιθιηποη πϑι} 10} ἀΥρ  διῖϊρο Ἡδυβν θυ ννθβθυῖη, αἰ 
εἰησοάθηκα Κιπάγδομοπάθ ζογπβαομέ (ἀϊθ σὰ Παιδο ντο-- 
δθη 1π 865 σοορίογίοη Κιηάθ5, ἀογ Τρῃϊσοποῖα, Ἀδοῆθ ρ6- 
Θθὴ Αραπιθιηηομ ὑυϊθηάο ΚΙγίδϊπῃμοβσῖγα ). [ΠῸΌ6Γ Ὰ 
βϑαοῃθ γϑῦο], δυο Υ. 398 ἃ, μίμνει βίαϊί ἀθ5 δ᾽ αία- 
ΥᾺΠΙ5.9. 6 οἷύ ἴῃ ὙΟΥμοΥβαραῃροη. 5. Ζὰ Ῥγομι. 17], 
ἘΠοθον εἶθ Εγρᾶηχυπσ 465. βοαϊηραπρδρ!θαθ5 (ἄλλως) 
85. Ζὰ Ῥεῖβ. 772. --- παλίγορτοσ, υτῃ. υπᾷ Υἱ]οῖ. 
παλίνορσος.. ᾿δίγιῃ, Μίαρη. Ρ. 048. 27 παλίγνορσος. 
παρὰ τὸ ὄρω γίνεται ῥηματικον ὄνομα ὀρτὸς, καὶ 
παλίνορτοξ᾽ ἐχρῆν διὰ τοῦ τ γράφεσϑαι, οὐχὶ διὰ 
τοῦ 6. 

Υ. 1561 ξὺν μεγαλοις ἀγάϑοις ποῦδέ (ποῦθπ, 
δα 56.) σγοίβοπι σαΐθη, ἀον ΕἸηπαθπα Τ το͵]ᾶ5. πϑι! 10} 5 
νεῦρ]. Υ, 148 δεξιὰ μὲν, κατάμομφα δέ. 

Ν. 159. εἷ5. Ὀεβειμηπηδ συΐοίσα ἄἀθγ ννερίσοη (θεΐ 
ἄθη Απίυ6 ἀν ἢ οἶδα οἷ νουζθίομθη σεροπάθη (8. Ζὰ 
Ὑ, 104) γῦρο] ἄθιπ ὐπισ ομθη Ηδυβθ. οἴκοις βασι- 
λείοις ἰᾶπρε γνὸπ μόρσιμα ἃ. 

Υ. 159 ἴ. τοῖς δὲ ἄδθι νοπὶ Κα] μα5 νον κἀηδοίοη. 
ὕεθεν ἀθη ορὶρ πο σιμιϊβομθη ὙΕΥ5. 5. σὰ Υ, 190, 

Υ. 1ὅ8 ΠῚ ννεὺ δον πη θυ ἰϑῦ, νύθπῃ 50 68 
ἴῆπι [16 Ὁ δύ, σϑηδηηῦ Ζὰ ννογάθῃ, τϑάθ ἴον 50 ἴβη δὴ, ἃ. 

1, ἀὰ ἀθ5 Ζευβ ήθβοῃ ὑπ σᾶπζε ΕἹσθη ] ΟΠ Ἰκοἱῦ 
πλΐγ. 815 δἰπθπὶ 5 θυ μη, πἰομέ γο!κΚοπιῆθα θεΚαηπέ 
15, ἀυο}} πἰομνῦ θεκαηπί βγη Κᾶπη, 50 γϑάθ ἴοῃ ἴθπὶ χϊῦ 
ἄδπι Ναιθθπ Ζθυβ ἂπ, ΘΠ ΕΓ 510} 50 ΘΟ ἃπρογθαθί 
Ἰιῦσι, Ζεὺς 815 ἀὰ5 Ηδυρίμομιθη ἰδύ ΒΙῸΣ παῖ πεβ δε ἢ 

2 Ὲ 
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οὐκ ἔχω προσειχάσαι, 
πάντ᾽ ἐπισταϑμώμενος, 

160 πλὴν Διὸς, εἰ τὸ μάταν ἀπὸ φροντίδος 
ἄχϑος 166 

ππᾶ Ζυνδν ὑγοσοη δότες ἱπὶ Νοπιϊηδέϊνιιβ, 5. ΜΓ. ΟἼὝΔΠΠΠΙ, 
8. 414. Ὅϊε Εουποὶ ὕστις ποτ᾽ ἑἐστὴν νυἷγὰ σοθγαυοῃί, 
ΘΠ ΠΔΠ 815 {Ππκυπάθ πἰοδῦ δηβίο ξθη νν1}}, 5. ϑίδπ- 
Ἰοὺ ἀπά ΒιΙοπιῆθια σὰ ἃ. 8... ϑραπῃθῖπι σὰ ΚΑΙ πιδοἢ.. 
Ῥίδπ, 7. Νβυθγα σὰ ϑόορῃ. ΟΙἷά. 9035. τόδε υπὰ τοῦτο 
πὰ Ασουξαίϊνο, ἀπά ἀσγοῆ 50 Ζὰ ὕβθουβθίζαῃ.. νυῖθ οὔ, 

5. Μαίτι, ἀυδιημ. ᾧ. 471. 13. ερβη τοῦτο υϑυρὶ. Εαπι. 
421 τῷ τ»ιτανόντι τοῦτο. ἴθεθον ἀθῃ Ὀαίίνυβ 465 Ραΐ- 
{10 Ρ}1 πεκλημένῳ 5. Μίαξι. ἀσδιππι. ᾧ. 85, Απιη. 2. σὰ 
5όρἢ. Κο!. 644. υπίρη Ζὰ Υ, 791. Οδοορη. 406, 742. 

Υ. 1ὅ8 Π πἴοθὲ Καππ ἴοἢ οἷπ δεῦρ εἰομαησ 8π- 
βίβι θη, 4}165 ουνυᾶσεπα δυ56 . ἄθιῃ Ζθι5. (ννθπηη οἷ Δ0 0 ἢ 
1165 δυο ἄθπ Ζθι5 δὐννᾶσθ, 850 Κδπῃ ἴθ 65 ἀθ0ἢ 

πἰοῦ τἶῦ 1ἢπ ὙθΥρ]θιομθη.}). τύθπη ἀὰ5 ὙΠδυϊομέθ γὸπ 
ϑεϊΐθη ἀο5 θθηκοηβ ( αἴ6 Πογμοῖύ ἀογ [96 Ὀουϊοσυῃρ, 
ἄδη ΘΒ ΟΠΠΘη6η ἀπά ἔγγονα έθη Εἰπίβομ! 5} [μ61ἃ 50} 
ἰγεῖϊθη. υυδηγῃδίς (51 ΟΠΘΓ σον 5). 16 Οδάδηκθρηνοι- 
Ὀϊπάυηρ ᾿ἰδῦ {οϊσοπάθ : Ζθυβ νυϑῖβ δὴ θοίβέθπ {μπουιοῃέα 
ΝΙθπβοιθη ἄυγοι ϑομαάθῃ Ζὰ νυϊίζί ρθη : Δ Οἢ Α ΡἈΠΙΘΠΊΠΟΠ. 
Ὑγ ΘΙ οθου δηΐαπο5 ἄθη ϑοῃϊοκαησθη σὰ ΑἸὉ|15 βἴοἢ σϑάὰ]- 
αἀἷσ υπίογνναγῇ, βρᾶξου 806 ἴῃ αἴθ νοπὶ Καίομαβ νογρο- 
ΒΟΒίασοπα Ορίογυηρ ἀογ Γρῃϊροποῖδ, βεῖποβ Κιηάθβ, {μῦ- 
ΥἹοΠ θνυθῖβθ υυ σία, νυν ποῖ Ὀϊ[παπα βοῖη {Ππγϑομέ 
ἜΥΚομποη (Ὁ. 943 [)) προσεικάσαι 5ίεε αθβοϊαῦ:; πιᾶπ 
εὐρᾶηζε αὐταὶ οἄεν αὐτὸν ἂὺ5 πάντα, νυβίομεβ Νευίγυπι 
πὰ Μαβουϊπυμη βογπ Κᾶηπ, πὰ αὐτῷ, πᾶιμ!οι Ζεΐ. 
τὸ μάταν δαῦ πιὰπ χυἱομεσ βίαι τόδε μάταν (5. ζὰ Υ.. 
1692.) σοβοινθθθη, νυϑίομοβ ἄθπὶ ϑίηπθ ὑπᾷ ἄδθπ δῖο- 
{τὰ αδπίσορθῃ ἰδέ ; δῦοῖ βομοὶηΐ ἴθηθ5 416 Εἰγκιᾶγαπρ 
ἀ65 ϑ ΠΟ βίη τὸ τῆς ματαιότητος ἀηΖαθγκοηηθη. ἴ760-- 
ΤΊρθηβ δίθῃηϊς 65 [ἂν τὸ μάταιον, νῖε τὸ εὖ 5. σὰ Υ͂. 
120, υἱ ἃ.: δεν ἀἷβ γεγθίπάυπρ τὸ μάταν ἀπὸ φρον- 
τίδος 5. σὰ 8160, 732, 5 ἰδὲ ΟΡ]θοίβδαοουδαίίν, ἄχϑος 
0] οἰβασουβδῦν, 
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χρὴ βαλεῖν ἐτητύμως. 
Οὐὸ ὅστις πάροιϑεν ἦν μέγας, ἀντ. «. 
παμμάχῳ͵ ἁγράσει, βρύων, 
οὐδὲ ὃ ὃν λέξαι πρὶν ὧν, 110 

10 ὃς δ᾽ ἔπειτ᾽ ἔφυ, τρια- 
χτῆρος οἴχεται τυχών. 

Υ. 169 {ΠῚ πού οἴη] (θη. πᾶμ!!οἢ Καπη 1οΐ 
χτϊέ ἄξδῃ ἤζθυβ νογρ οἴοθθπ ) νυ ] που σοῦποῦ (γον ἄθπὶ 
Πθάβθυη 465 Ζου8) σοννδ! τσ νυν ([Πτᾶμο5 οἄον Ορβῖοη), 
γῸΠ 8||65 Ὀοκἂμπιρίοπαου Δυνουβιοδ βίγοῖζοπά (ἰ}οδοΥ- 
Πυΐβ Βαμα δὴ εἶπον δίθηρα δ] σθννα! ἶσον Θιυυθῦχθη 561- 
πδὺ Ηεγγβοῆαίς, ἄν Τ Ίϊαηθπ ἃ. 8.» ττ- ϑΥ ὨΙΟΠ 5. Δ 6. 
πδοιίθ δ Ζὰ βᾶρθη ΒᾶΡοη 815 ψΟΥΠΙΔ ΙΒ. 65. ΒΥ θη οΥ (68 
ΕΥ Ἰείχέ πίομύ πιθοῦ ραννα!ἶρ 1509 --τ νυθ θαυ ἈΡῸΥ 

ΠΔΘΡΒΕΥ (ποῖ ἄδιῃ ἵὔγᾶηοθ9. ΔῈ Ζὰ ᾿ΘὈΖοϊΐθη 668 
Ζ6.5) νγᾶγ ( σεννδ εἰσ πδιμλ! οι, ΚΎΘΠΟΒ ).» ἰδῦ οἴπθη ἴ16- 
Ὀουνγα! ρον (ἄθη ζθυ5) δοαπάθη Παρ θπὰ ππίογροβΆπρθη. 
Ἅδη Καμη Ῥγοη. 988 εἶ, οὐδ ἔξ τῶνδ᾽ ἐγὼ δισσοὺς 
τυράννους ἐμπεσόντας η)δϑόμην; τρίτον δὲ τὸν νῦν 
ποιρανοῦντ᾽ ἐπόψομαι αἴσχιστα καὶ τάχιστα νεγρ]εῖ-- 
οθη.. 5. 485. --- οὐδ᾽ ὅστις [τ οὐδ᾽ ἔχω προσεικά- 
αι ἐκεῖνον, ὅστις α. 5. νυ. ϑράσει 5ἰοινέ οὐ]οοιίν : νοῦ 
1 6πι, νγὰ5 γογίγαπθη οἰ βο, νοῦ ϑιϊίζοη, 5, σὰ ΗΚ. 

491, θοοῖ Καπη πὰ 65. ποῖ γϑυβίθ θη «νη 8|165 
θεκἂπιρίεπάθιη {Π ρου ῃ6 βἰγοίζομα ἢ ἀπὰ 65 δ ἀϊθ 
Οταυδαιηκοὶς ἀε5 ὕὔγαποβ ροσθῃ βεῖμθ ἈϊηΔοΥὺ θοσίθιιθμ; 
5. Ἡεβιοα, ῬΆΘΟρ, 184 Πἶ. Ὅϊε Υγονίς οὐδὲ δ᾽ ἕν λέ- 
ξαι πρὶν ὧν πιδοῖθη εἶπα Ῥαγθηίμθεθ, ἴῃ υυϑίομον δὲ 

δ ἢ δοίποιῃ Ρ]αίζθ 1δί, 5. ΖὰῬ ΗΙἸΚκ. 097, ὃϑο δᾶρδ 1οἢ 
Θοβομείθ θη βίαίέ οὐδὲν λέξαι πρὶν ὧν, ννὰβ τῆδῃ νύϑ- 
Πρ ΘΙ ὙΥΔΠΥΒΟ οἰ μον ἴῃ οὐδὲν ἂν λέξαι πρὶν ὧν 56- 
ἀπάογέ μαΐ. ΑὐΒβ οὐδὲ δ᾽ ἕν Κοπηίο ἰοἱομύ οὐδὲν νγϑῦ- 
ἀδθπ. ποῦ βοβοῖηῦ [οὐ ζίθγοθ ἀσσοθ 416 Ηἱϊηζιξθίζαῃς 
Εἰπο5 24 υπὰ Βὶ δῃ ἄθῃ απ δου σοῦ. ρον νοῦ ἀὰ 
ΤΑἸΒΟΒΙΙΟΝ ἴῃ Ὗ, 160 εἰπροβοίζί νυογάθῃ Ζ} 56 Υ 9. ννοὸ 
τόδε μάταν 5ἰαίξ τὸ μάταν 5ιειί. Οὗ οὐδέ τι πλέ- 
ξαιὲ οὐδὲ δὲ Καπῃ γογθυπάθηῃ νυθγᾶθῃ,, νυῖθ ἀυοῖ εὐλλ᾽ 
οὐδὲ νεγθυμάθῃ νυν, οὐδὲ --- ὃν, νγϑίομθβ ζανυθῖ θα 
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Ζῆνα δέ τις προφρύνως ἐπινίκια κλάξων, 
τεύξεται φρενῶν τὸ πᾶν. 178 
Τὸν φρονεῖν βροτοὺς ὁδώ- ότρ. β΄. 

170 σαντα, τὸν πάϑει (άϑος 
ϑέντα κυρίως ἔχειν. 

»ππ-«ιο͵Ψἂὕ“σᾳ“«..ᾳ-.-ΤττοτΠθΠΠθΠθΠθΠθΠθΠθᾶΠρΠκᾶκ“κ““Φρρρ Γ΄... ως. -.͵͵Θο-΄΄. ............ 

δείγοπηξ νυἱγᾷ (οὐδ᾽ ἂν εἷς, οὐδέ γ᾽ εἷς α΄. 4.). Βαξ 
βίδεκουθ Κυαΐξ αδἷβ. οὐδὲν, ὑπᾷ ψϑυβᾶ! κ'οἢ τνῖθ αἰ οι ἐ 
εἴη] οἷπ 5 Ζὶ πἰομίβ. ΟΝ οὐδὲ ἕν χὰ 5οιγεῖθθη 
ΒΘΥ. ἰδέ Ζυυοιο] ῃαΐξ. 5, Ῥουύβοῃβ ογγθᾶθ Ζὰ ἔπι γ. Ηδκ.. 
ῬΡ. ΧΧΧΙΥ,, ΕἸπηβίθυβ χερίειν οὐ Ῥογβοτι᾽ 5 Πεομδα ἔπ 
Εκμεριγρῖ τεέρίειν 1811], το, ΧΆ ΆΧΖΙΙ], ρ. 16 (Δῃ ες 
μεῖρχὶς ΘΘΥ̓ Αὔδραθο λΧ.}} Ἰπρβοιδοθμς Τρϊσεπ. Ρ. 957 1.}. 
ὧν Ζυπιὶ Ορίαίζίϊν ἰδῦ πιομέ ποίῃΐϊσ, 5. ζὰῃ Ῥγοπ. 690, 
οὐδὲ ἕν λέξαι 6Υ τυδομία δυοῖ πἰομς εἶπθ σὰ ΩΝ Βδ- 
θη, νῦῖθ ἄμ! !οἢ νἱθ!]οῖοθέ Ἐπαγ. ΗἸΚ. 5696 ἢ ἡ ῥετὴ 
δ᾽ οὐδὲν λέγει (8πά4. φέρετ) βροτοῖσιν, εἶ μὴ τὸν 
ϑεοὸν χρηξοντ᾽ ἔχει. τερον τριακτὴρ 5. ξὰ ἔα. 589. 

Ὑ, 1607 ἢ. εἷπ ἃθεὲῦ ὥδεν Ζϑυβ δϑῦῃ ϑ᾽Θροβ Θ6 Γ 
δγἐδπθη ἸΔ5ΒΘ 6. νυῦῖγὰ ουίδησοπ ἀδ5 00 ἀ65 νεγβίδπαθϑ 
ἀυτομαυβ, ἴεθεΓ κλάξειν τοὶ ἀορρεϊέοιη Αοουδξαίνυβ 
5. Ζὰ ΗΙκ, 104. Νίαξίι, αταιημῃ. 85. 4106, β: ὕθοσς. ἀδϑ 
Ἐλαξαγαπι ἱπ ἀον Βεάθαξαησ δἰῆθα υϑῃγβομ 0 ἢ) οἰπίγο- 
ἰεπάθη ΕᾺ1|165. δίδει, ἀγάπῃ. ᾧὅ, 802, 4. Ζὰ ϑορῇ. 
ΚΟοΙ]. 68, υπίεη χὰ Υ. 8529, 106, Ομοορὶι. 899, 1027 
Ζ.. 1049, 851΄60., 969, 8ὅ42. ὕξεθει φρενῶν ἷπ ἀεΓ 
Βεάραίξαησ 100 ἀδν ενβίᾷπαϊσκεῖς 5, σὰ Ῥγοπι. 589. 
Ἐπὰν, ΗΙρρο]. 701. χὰ ἔδηπι. 476, χὰ ὅορΒ, ΕἸ. 619 Ζυν. 
Αυῇ.: ἅδε τὸ πᾶν σκὰὟ Ῥγοιῃβ. 915: ἅδον ἄδθῃ πεῖ ἄθιῃ 
Ἐπάθ ἀθγ ϑίγοριθ οὐϑθὺ Οδροπβίσορμθ πἰομέ Ὀθεπαϊσίθῃ 
ϑ΄πη. Ζζὰ ῖ6 0. 7927. ; 

Υ. 169 8. ἀεπ νεγβίβπαϊσ σὰ βϑυη ἄϊα ϑ'ἐθυ Ὀ] 1 ἢ 6 
Ἰεϊίοπάθη, ἱπάθπι ἀυτοὴ ἀδ5 [με] ΕὐἸπβιομε στ βίθ! 6 ἴδβξ 
σὰ ὨΆΌΘη (ἰπᾶᾷδπὶ οὐ ἔοβίξείζίθ, ἀδΐβ βδῖθ ἀυγο βομδάθῃ 
Κιυαρσ᾽ νγεγάθῃ 506). φρονεῖν [ὰν ὥστε φρονεῖν, 
5. Ζα Υ. ὅ88. τῷ πάϑει μάϑος ἔχειν (πᾶπιηϊοι αὐ- 
τοὺς, τοὺς βροτοὺς), 5. δου ἀἄϊεβ ὙΥ̓δθγμοὶς Ὑ, 2438 
ξ.. Ἐπ. 690 ἢ, ΒΙοιπιδεϊά χὰ ἃ, ὅ5ὲι. ϑέντα κυρίως 
ἰδὲ σὰ νοζοϊπάθη ὁ ἱπάοια ἂν εὐ πιδοϊχίθ., ἔοβίβοίζίε ς 
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" ἕν στάξει ὃ" ὕπνῳ πρὸ καρδίας 
μνησιπήμῶν πόνος. 180 
καὶ παρ᾽ ἄκοντας ἡλϑδ σωφρονεῖν. 

115 δαιμόνων δὲ ποῦ χάρις, βιαίως 
σέλμα. σεμνὸν ἡμένων. 
καὶ τὸϑ᾽᾿ ἡγεμὼν ὁ πρέσ- 
βυς νεῶν, ,Ἡχαιικῶν, 18ῦ 
μάντιν οὔτινα ψέγων, 

5. ἀβη]οθα5 σὰ Ῥειβ. 2792, ἴΠ6 06 Ὁ ἀδ5 ποῖ τὸν ὁδώ- 
ὅαντα εἷπα πᾶμουο ἀπρᾶθα θη μα]ύοπᾶθ Ρατγιοἰριαπι 9 ἐν - 
τα νεῖρὶ. Ὗ. 179 ἔ,, 9586 ἔ,, ΤΤ -- Τ82, Ομβοορῃῇ. 
1055..1:.. τὔππι;; 295 :. 202 1. 5[6ῦ. ΔΆ. ἐρ Ρρεβυμο9 
ΠΠ: ΗΙΚ. 48 1... 158 ἢ, ἀτιμάσας --- ἔχων. Ῥτοιι. 947 
5; τὸν αὐ δάρτακε, εἰς Θεοὺς ἐφημέροις. πορόντα τι- 
μὲς, Ἐπύυγ. ΗΚ. 2950 [, ϑέσφατ᾽ εἶτ᾽ ἀτιμάσας βίᾳ 

παρελθὼν ϑεοὺς, Μίαί(μ, Θταππι. ᾧ. δ57. 5. 
Υ. 172 {᾿ἰ ε85. φυ}Ὸ ἀρεν ἀπ Ζυνᾶν πὶ ΘΟΒ] αἴθ ἃ 5 

ἄφιῃ ἨδγζΖθη μεῖνοῦ βου] ἀ θοννυ βία Θυδὶ (65 νογγὰ τ 510} 
ΔΌΣ αἴθ δὶ ΤΠ αρσο νου μοὶ! οί ϑθοθπδηρδῦ 1πὶ ΘΟΠ]αἴθ 
ἀυγοῖν ἄπρβί!οια γᾶ ππιθ, 5. 2. Β. ΟΒόοθρα. 950 δ᾽, 530 11)» 

ππἃ Ζὰ ἀπ ἔνθ νυ] σθὴ (νυ ἀθυβίγ θη θη.) {γ{{ Βοβοηπθη- 
Β6υπ (υπά νἱάον ὙΥ]Θη. υυὐῖγὰ τπᾶη Κρ). ον Οἷον 
μαΐ ἄθη ρδιηθιῆποη ἱπὶ ϑἴππθ. νὸρῃ ἄθπι οἱ [το ίθέ, 
ἀδΙ5 ο΄ ὑγεϑϑθη ἀοΥ δι δ οορίογίθη Τρ σοηοὶἃ Οὐθνυῖββθηβ- 
Ὀἶδβθ ΤᾺ] 6 πη πιῦ556. τὲ πὰ ἄνγᾶγ, 5. ζὶ Ῥγοιι. 908, πρὸ 
παρδίας δὺ5 ἀδπὶ Ηουζθη Πουυ οὐ, 5. ἄμ! το 65. σὰ ΟΠΟΘρῖι. 
582, σωφρον εἶν 5. ΘῈ] οἰβποιϊηδίϊν. ἡγοῦ δὶ δἰ οί βοϊίθη. 

ἀον ΑὙΟΚΟΙ 6}, 5. 0Ἃ, 572, 895. ΗΙκ. 498 ἴ.. ΟΠοΘρἢ. 
58, Ἐὰμπι, 9092, 480 ἔ,, ὅ91. 747, ὅορῃ. ΕἸ. 1000 ἢ. 
150 {{ ΒιΙοιηποὶὰ χὰ ἃ. 8... Ηθγμαπη χα ὙΊΡΟΥ Ρ. 
102 ἴ,. Μαίίῃ. ατγαιηπι. ᾧ. ὅ384. ἃ. ᾧ. δ12., Απηι. 1. 

Υ. ΙΤ7ὅ {. ἀον Οδίίεῦ ἀρεὺ συ 0} ( νϑυμυτἘ} 108} 
Ὁ παᾶς ᾿ἰβύ 65. ἀἷθ συν! ες (αἰ ΜδομΌ}) διὰ θῃγνν ἀγα ]- 
δοη ϑύθαοι βἰίζθη (ἀθυ πδομβίθη (ὐδύίον, παιμθῃῦ ἢ ἀ65 
δθυ5). Ὅτ ῬΙΌΓΑ}15. 8}} σοπιθῖῃ οὔθ δίαψί ἀ65 δ᾽ προ αΓ 5. 
ὕύερεν σέλμα 5. ππίθη σὰ Ὗ, 1607. ἴθερον ἄθῃ οου- 
βαίϊν Ὀ6Ὶ ἀθη εν 5 465 ϑιίΖθηβ 5. Ζὰ Ῥγοιῃ, 89, 

Υ, 17ἸΊ --- 198 ἰβὺ αἴθ Μογθιμάυπρ: πὰ φννᾶν 
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180 ἐμπαίοις τύχαισι δυμπνέων, 

ΒΡΓΔΟΝ ἀ8Π|8}5 ἀ6Υ δ γυνυγαϊσε ΕΠΒΥΘΥ ΑΟΒΔΙβοθοὺ ΘΠ "6 
( Αδαπιθμποπ ). οΌντομὶ ἄθη ϑθμον (Καὶ ο α5.}) 1π πιοδῖ5 
δάθὶπά. ᾿πάθπη ουὐΓ'. ἄθη εοἰπθγυθομοπάθη ΘΒ] Κβαὶθπ 5᾽οἢ 

Τὔρσίο, 815 -τ-ο, ἀσοῖῦ 45 -ττ ον δεγνευγαϊσο Ηρ, 58 6᾽ 
ἴοῃ., ἀΐεξεβ τεάεπά, τότε (Υ, 177.) υπὰ ἐπεὶ (Υ͂. 191) 
δ'πα Οοτγοϊαίϊνα δὲ (Υ. 191} Πεοῖίβε ἀο οἷν ἀπά ἰδέ 
Ῥδγεῖκοὶ ἀε5 Θερσεπβαΐζεβ "ϊπέον μάντιν οὔτινα ψέγων, 
8. Ζὰ Υ, 1664 ἴ: ἀδ5 ἀπάογε δὲ (Υ 198) αὐεῦ Κηῦρίς 
416 ἀυγοῖ ἀἰς Ζυυβομοπβᾶίζα ἀπίθγ θγοομθπα Βθάθ υυϊθάον 
8Π. 5. Ζῃ ΘΙθ. 687. καὶ ὑπᾶᾷ Ζυῦδασ, ἀπά πδιπθπί!!οῇ. 
ὈΠᾺ 50. ἄοη ΤΠεὈεγρδηρ ἃ5 ἄογ Δ᾽] σϑηθῖποη Βθάθ χὰ 
ἀεγ Ὀοβοπάσγθη πιδομεπά, 5. Ζὰ Ῥγοι. 488. ἴῦεῦεν ἡγε- 
μὼν γεῶν 5. χὰ Ὗ. 114. ὁ πρέσβυς ἄεγ εἰιγννθταϊρε, 
Οηθ θη ΝΕθΕΠὈοοΥ 465 Αἰΐετβ, νῖθ Υ. 198 ἄναξ, 
ὁ πρέσβυς, 518 ἄναξ, ᾿ἀτρείδης πρέόβυς, νἶς δζἴιεον 
πη Οοπιραταίν ὑπ Βυροιαῖῖν, ᾿ἀχατιγιῶν (δον. ᾿ζχαι- 
κῶν), Τυτη., Ὑἱοῖ. χαϊκμῶν. 7216π6 Εότιι ἰδ αἷς ἃ}- 
ἴξγθ Ἰοῃίβοιθ., ἀἴθβθθ ἀ16 Ἰὔπρογα δί(ζιβομε : ἴεπ βοῃοίηξ 
ἵπ ἄοῃ Ομογροβᾶησθη., ἀἶθβθ ἴῃ ἄδῃ ἰδ θίβομθη Τ  Ἰπι6- 
ἴθγη Ὑ ΠΟΥ Βομ πάθυ, υϑυρ]. Υ. 182. υπᾶ Υ΄. 612, 5160. 
28. Ῥειβ. 480: 8. δυο ΒΙοιηῆοια υὑπίθπ χὰ Υ, 607, 

ὅθι ά!ον σὰ Ἐπὰν, Ττοδά. 614. Ζὰ ἘΕΠεκέν. 1282, Οβᾶππ 
ἴῃ ἀ6Γ 5γ},11056 ἱπιδογίρείοτιαπε 111. Ρ. 110 ἴ., Ἰμοῦϑοκ 
Ζυπὶ ῬἢΓΥπίομοβ Ὁ. 40 ἔ,. Βυϊζέπιαπηβ. δυβῆ, ἀσδιηπι. ᾧ. 
119. ἀπ. 27. υἱ 57. Βεὶ Ευνιράεβ πάρ βοὴ 416 
ἘῸΥΠῚ πιϊΐ εἰπαπὶ Ζ ἴῃ ἄεν ΝίεῃγΖα ἢ! ἀον γκυπάεδη βεϊές- 
ΠΟΥ. Ζ. Β. Ηεκ. 987, 610, 591: αἴθ ἀπάργε δᾶυῆΐρογ, 

ΕΓ]. Ττοαᾶ. 9296, 6569... 709,. 860. 4017. ἬΒΙΔΕΙ, 
194, Ηεϊ. 1560, Ἐ]οΚίν. 1985. οὔτινα “Καππ 465 5'᾽πη- 
Π65 νγϑσοπ ποδί τἰξ μάντιν νεγθυπάεη ννογάθῃ., 50η- 
ἄετπ οὔτινα ψέγων 5ίομέ [γ οὔτενα ψόγον ψέγων, 
5. Ζὰᾷ ΟΒοθρῃ. 699: ὅθεν ψέγειν τοϊ εἰπθπὶ ἀορρεϊίεπ 
Ἀσουδαίῖν Ζσχὰ ΗΚ. 104, 958: ἅθεον ἀ85 νυ ϑ ηἰ5 ἀοΥ 
Ῥαγεοῖρία ψέγων ἀπά συμπνέων Ζὰ οἰπδπάθ οὔθη Ζὰ 
Ὑ. 169. ἔμπαιος 5. τὰ ϑορὴ ΕἸ. 893 συν, ἀὐβρ. Καὶ- 
εἶὰ5 Βαίίε ἀϊθ ΕΔΕγΠοιπιθαηρ υἱοὶ νογαυδρσοβασέ (8. 
Υ, 145 3.). νυϑβῆδ! Αραπιθιηηοη ἱἢπ πἰοπέ ὑδάθη Κοππηΐθ. 
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εὖτ᾽ ἀπλοίᾳ κεναγ- 
γεῖ, βαρύνοντ᾽ ᾿ἡχαιικὸς λεώς, 
“Χαλκίδος πέραν ἔχων παλιρρό- 190 
ὕοις ἐν «4ὐλίδος τόποις, : 

185 πνοαὶ δ᾽ ἀπὸ Στρυμόνος μολοῦδαι 
καχόσχολοι, νήστιδες, δύσορμοι 
βροτῶν ἄλαι, 19ὅ 
ψεῶν τὲ καὶ πεισμάτων ἀφειδεῖς, 
παλιμμήκη χρόνον τιϑεῖσαι 

ΝΟ 181] ΠἶἾ 8415 ἀυγοῦ ἔαδίβ]βουθμάθ ( γογγᾶίῃο αὐΐ- 
ΖΘ γ6Π46) ΕΔΗ Ποιηπιαπο θο] ἀβεϊο νυγάθ 485. ΑΟμδΙΙβοῆθ 
ΔοΙΚ, ΟΠμδΙΚὶθ (ἰὰ υθοϊα.) σορθπῦθον δἰ Δυβῃ δ! ἑθηά 
ὅπῃ Αὐἰ15 Πα το οῆ θη ὕπροθαπροῃ ἔχων 510 θοῆπάοπα ς 
βαρύνοντ᾽ τὰν ἐβαρύνοντο. δῦ Ρίανα α ἀ65 νουθὶ 
ὑγοσθη 465 Οὐ] !οοίῖν! λεώς. ᾿χαιϊιπος, ὙἹοΐ, ᾿ἡχαϊηιος, 
85. Ζζὰ Υ. 177. ἔχων δὔϑβοϊας. πᾶ! αὐτὴν, τὴν 
ἄπλοιαν, οὔδν ἰμ γαηβι εἶν βίοι δα πὰ] θη 4, ψεγννθ θη, 

5. Ζῃ  Ὗ. 707, παλιῤῥόϑοιξς νγυδινβομοῖ! οἷν νυθσθῃ Ἷ 
{δ 6.1 οἢ. δι θθθηιηδ] βῖοι πάθον πάθῃ ϑιγδιπσης 465 ἔπ αγρΟ5, 
5. ἱλιοᾶη. ΥὟ, 99 ἢ, ὑπ ννὰ5 Βἰοιιῆθὶὰ χὰ ἃ. ϑ5(. δη- 

Τύηγι, {9606 ἄἀδῃ πιϊί ἀθπὶ πάρ ἀοθγ ϑίγσορμθ ποθ σο- 
ΒΟΒΙΟΒΒΘπΘ ΘΙπη 5. Ζὰ 5160, 727. 

Υ. 188 Εἴ. Βεῦνγπιθ θοῦ (πᾶπ]ϊοἢ}.} νοὶ Θίγυπιοπ 
Κοιππιθμα, βοὨΠ τη πὶ 55] 6. (ΒΟ πη πιθὴ Ααἰοπίμα! ε θ ννῖγ-- 
Κοπάθ.)., δυβῃυησοῦπᾶς (Ησύηρογβποίῃ Πουθ ὰ ἢγθπά6.). 
δίδ Πα θυ βοννθυοπάθ (ἀὰ5 ουδηΚουοσθη ΘΒ νυ γθῃ 6), 
ἀογ Μίθηβομοπ Βεδηρδίύσαπρθῃ {πιθηβοβοηδηρβίρομπαθ), 
ἀν ΘΟΒ ἴθ ἀπὰ ἨΔ ίον ( Ηδοιπιηΐα 6 ) ποῦ βομοηθηα6, 
Ζογῃδρσίοπ, ἀορροί(δηρ; ἀἰα οι τδομθηὰ ἀσγομ διοτ, 
16 ΒΙά(ῃ6 ἀδθὺ Αὐροῖθ (νϑυβοίζίθῃ ἀ85 Ηθϑὺ ἀπγοῖ ἴπγ 
Ῥαυθν ἴπ οἶπα ρϑίη!οθθ {Ππηρ 6414}. Ὀίοβθ γονέα 01}- 
ἄδθηῃ οἷπθ Ῥαγθηίμεβθ, ἴῃ ὑγϑίοθον δὲ ἄθπὶ ϑ΄ῖπηθ ἤδοβ 
Τὰν γὰρ 5ιεμέ. 5. ζὰ ΗΙΚ. 627, ἀπὸ Στρυμόνος μο- 
λοῦσαι, αἰδο ΝΗογάννι πα, νυθίοινθ ἀθὺ Εἰδηγὺ πδοῖ Ἴ το] 
ΔΙ Π θυ] οἷ Ὑναγθῃ.. 5. ΒΙοπιβοϊά χὰ ἃ, 5.9 ὑπ5 Ζὶι ΗΚ, 
946, δυο ππίθη Υ, θ42 Θρήπιαι πνοαὶ, 1392 Θρῃ- 
κίων λημμάτων, ϑορι. Απῦ. 889 Θρυσόῃόιν πνοαῖς, 
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100 τρίβῳ. κατέξαινον ἄνϑος ᾿“Ζργείων. 
ἐπεὶ δὲ καὶ πικροῦ 
χείματος ἄλλο μῆχαρ 
βοιϑύτερον πρόμοισι 900 
μιάντις ἔχλαγξεν, προφέρων 

195 ἥρτεμιν, ὥστε χϑόνα βά- 
᾽ ν 

ατροῖς ἐπικρούσαντας ᾿Ατρεί- 
δας δάχρυ μὴ κατασχεῖν, 

πὶ 

Επτ ΚΥΚΙ. 398 ὅταν δὲ βορέας χιόνα Θρηπιος χέγ. 
-- νήστιδες, 5, σὰ Ῥήοῃ. 609, ἄλατ νογβίθιηξ πιᾶπ 

ΔῈ ΟΝ : ὙΦΥΒΟΒΙίασαπσοη, τρίβῳ, ὅόμο!, διατριβῇ , εἷμα 
Ξο!ίεπο Βεἀθυαξαπρ. πατέξαινον πιο «δἷθ βομνυνυβομέθῃ 
αἰς ΤγυρρθηΖδη! 7 βοπάθγη : εἷ5 θθυηγυσέθη ἀδ5 βου. 
ἄνϑος ᾿Φργείων, νεῦρὶ. Ῥτομι. 418 ᾿“ραβίας ἄρειον 
ἄνϑος, Ῥεῖβ. 89 ἢ, τοιόνδ᾽ ἄνθος Περσίδος αἴας οἴ- 
χεται ἀνδρῶν, 948 τὸ Περσῶν ἄνϑος, 889 χώρας 
ἄνϑος, ἨΙκ. 640 ἤβας ἄνϑος, Ἐπν. Ττοδᾶ, 808 Ἑλ- 
λάδος πρῶτον ἄνϑος. ὕεθεν ᾿φργείων 5. οθεπ ζὰ 
Υ, 45. Ἐπ ξομοῖηῦ ἀθυισθηβ στρ 67οτὶ τοῖϊί γεν κυνζίου 
ΓΜ ΘΙ5υθ6. ΒΟβργοομαπ νεογάθῃ Ζὰ πιῦββεπ., 8. Ζὰ 5160. 
115. οὔννοῦ! 65. πῖομῆξ ἀυγομδιβ ποίμυνθπαϊσ 159. θῦθη 
50 νύϑηὶσ να αἰθ Αδπάογυηρ πέλας βωμοῦ Υ. 908 5ίαί( 
βωμοῦ πέλας. 

ὟΟ 191 Εἰς ἄοοι ἀδ ποοῖ οἷ ΤΠ ἢ 815 5ορδν (5610 50) 
οΥ Ὀϊογα ϑέυγπι ἀγοκεπάθς ΜΠ] (ἀϊα Ορίογαπσ ἀ6Γ 
ΤρΠσεπεῖδ) ἀθὴ Εἰ γβίεη ἄθυ ϑθεῖε νευκαπαείθ, νογθυὶπ-᾿ 
Ῥεπα ἀϊθ Ασίθμηϊβ (65 δἷβ ὙΥ 16 ἀν Ασέθπηὶβ Δη ΡΟ θ6Π4)ν 
αἴ ἀἴ6 Εγάβ τ ἄθπ Κ΄ Άθ6η βομαρθηά ἀϊ6 Αἰγεϊάθη 
εἶπε ἘΠγᾶπα πἰομδέ ζυγοκηϊεϊέεη. {9606 δὲ 5, ζὰ Υ. 
177. ἄλλο δυΐξεγάθπι, ποῦ, δυΐβει ἄθπὶ ϑίυγπιθ,, 8, 
Υ, 1953. Ομοερῃ. 979, ὑπ5 Ζὰ βορῃ. Ῥμ. 58. μῆ- 
χαρ, 85. τὰ ΗΙΚ. 880. πρόμοισιν Αἰᾷ.. ΒοΡ., πρόμοι- 
ὅτ Ἴυτη.. Ὑἱοί, προφέρων νογθυϊησοηά, γογβομϊςζοηά, 
510} Ὀεσυΐεπμα δυῦ ἀἷθ Αὐΐεπιῖβ, 5. Ζζὰ Ὗ. 94], Ἐπ Ἰϊεσέ 
ἄδυπ: ἀδίβ Καίοιαβ ἀδ5 ΜΙ 61 πἰοῃξ 8415 ἀδϑ5 βϑίπὶρθ 
ΒΠΡΘΡΈθΘη μᾶ06. χϑόνα βάκτροις ἐπιπρούυσανταξ 815 
Ζοϊομβοὴ ἅεγ Βείγ θη 5, [8. σὰ Ῥεῖβ, 669} 
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ἄναξ δ᾽ ὃ πρέσβυς τόδ᾽ εἶπε φωνῶν" ἐντ. 
γ΄. 90ὅ 

βαρεῖα μὲν κὴρ τὸ μὴ πιϑέσϑαι" 
200 βαρεῖα δ΄. εἶ 

τέκνον δαίξω, δόμων ἄγαλμα 
μιαίνων παρϑενοσφάγοισιν 
ῥεέϑροις πατρῴους χέρας βωμοῦ πέλας. 410 

τί τῶνδ᾽ ἄνευ κακῶν; 

Ὗ, 198 ἀογ εἰιγυνυγαϊσο Ηρυγβοθοῦ ( ΔΙδΙΠΘΙΠΠΟΗ )» 
58 6 0. ΒΡΓΔΟΝ [Ο]σοπάθβ γοάθπᾶ. δὲ ἀἷ6 δάθ υυῖ6- 
ἀεν αὐκηϊρίοπα δὴ Υ. 177 ἔ, 5. ἀ85. πρέσβυξς, 5. 66 π- 
ἀδβειρδέ. ἴθεθεν εἶπε φωνῶν α΄. ἃ. 5. μοθεοἷς ζὰ Βορἢ. 
Αἴὰ5 106, δυοῖν υἀπίρη Υ, 486, πῃ. 808 1. Ῥεῖβ. 
6084 ἔ, 

Υ. 201 δαίξω., σεν. δαΐξω, σοσοθ ἄθπ οΙβ. 
ὕδεθεν αἴθ Θ'υπδουοβὶς νοῦ]. Ομοαρι. 3599. νὸ δαΐξασε 
βίαι δαΐξας Ζὰ 5οιγοῖθοη ἰδέ, διπλοίξειν, 5. σὰ Εϊαπι. 
1000, αἴόδόειν ποῦθη αἴόσόειν. 5. οθεη χὰ Υ. 76, αἷό- 
τος πϑῦθῃ ἄϊσότος. 5, χὰ Εππῃ. ὅ638, Αἰδωνεὺς ϑορῇ.- 
ΚΟ]. 1559 πϑρϑη ᾿““ιδωνευς Αἰδοῦ, Ῥοῖβ. 64] ἔ.. οἱδὺς - 
βίαις ὀϊξυς δϑνυῦμη! οι.» ἃ. 8.) 5. Μίαί(ῃ., ατδιηπι. ᾧ. 
860, 5. 118. 

ΝῸΘ09 Ε παρϑενοόφάγοισιν ῥεέϑροις 5ἰαἰἰ παρ- 
ϑένου ὀφαγείσης ῥεέϑροιξς, 5. σὰ Ῥεῖδβ. 802, [5ὲ ῥεέ- 
Ξροιβ δεἷ5. Ἀπαρᾶβδύ Ζὰὀσ ἰθβθῃῆ, 50 Πη01}5 ΙΏ8Π ΔΠΗΘΙΠΠΘΠ. 
ἀαΓβ βίο. οἷπ Απαρᾶβί ὑπ εἷπ [Δπῆρὺ5 (τρίβῳ) επί- 
ΒΡΥΓΘοΙ θη: ἀοοῦ ἰδί, ἀὰ ἄον ιομίου ῥείϑροις (50 Εὰγπ.) 
Ἰϑιοινῦ βομγοῖθαπ Κοππίθ, ῥεέϑροις νυἱβι! δἰ ομθ. Δ 5] ΟΠ οἷα 
46 σϑηδυθίη ΕἸ βργθομαηρ ὑγθρθη ροϑβοίζίς ἀᾶππ ΔΡΘΓ 
ΣΠΠΠ5. ἸηδΠ 65 ἀπτοῦ ἀἷθ ϑυπὶζθϑὶθ Ζυυθιβυ σ᾽ ΒρΥΘ ἤθη, 
να ἐλεεινὸς. πετεεινος ἀγοιβυ! ἱρ, 5. (6 ἀϊαϊδφοίο δ80ο-- 
Ῥἠοοῖϊς γ. 94. Αὐοὰ Κὔππία πᾶν παρϑενοόφάγοις 
(ΕἸογ.) ῥὲ --- ἐϑροις βομγοῖθθπ πὰ δοίμθι θη, ἀοοὶι ἰδέ 
65. ΠΙΟΒΌ 56 ἢν υυϑῃγβομο ]1οἢ. 

Ὗ, 204 τί τῶνδ᾽ ἄνευ γτιακῶν ; ΒΙοπιβεἰά γοΓ- 
σοῖο Ομοθρη. 334 τέ τῶνδ᾽ εῦ ; τί δ᾽ ἄτερ κακῶν ; 
ἀπ ᾿υϊ, ΒΆΚΟΝ, 1262 τέ δ᾽ ὀὺ καλεῖς τῶνδ᾽, ἢ τί 
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205 πῶς λιπόναυς γένωμαι, 
ξυμμαχίας ἁμαρτών: ; 
παυσανέμου γὰρ ϑυσίας 
παρϑενίου ὃ΄᾽ αἵματος ὀρ- 218 

λυπηρῶς ἔχει; 8. δύο υἀπίοη Ὗ, 1470 τέ τῶνδ᾽ οὐ 
ϑεύηραντόν ἑότιν ; ὍΒοοριι. 651 τί τῶνδ᾽ οὐλ ἐνδί- 
πως ἀγείρω; 851] τί τῶνδ᾽ ἂν εἴποις ὥστε δηλῶσαι 

φρενί: ἔὰππι, 149 τί τῶνδ᾽ ἐρεῖ τις δικαίως ἔχειν ; 
Υ, 205 ἢ, νυῖθ 501} οἷπ βοῃ  Ἴνου]ββθπᾶθυ. ( οἴη ἀϊθ 

ΕἸοτία ἴῃ ΒΌΟἢ. ἸΔββοπάθυ, [ἢ Γ πἰομέ Πα ἔθ π 6.) ἰοὴ νγοτ- 
ἄδη. οἷπ δὴ ἀ6Υ Καιηρίσθποββθηβοιδαῖς (δὰ ΒαπάΘβ ἢ 66} 6) 
ἐγονοίπάου ὁ Οδρθῃ εἴποη βοϊοπθῃ νγασᾶθ πᾶπη! οἷ Ἀεὶ 
ἄδθη Αἰ βοπϑίθεπ αἴθ λειποναυτίου δίρη οὐ μοῦθη. ἀρᾶ- 
ἸΠΘΙΏΠΟΩ 5816 510}ῆ ἴῃ ἀ6Υ ΝΝοίυυθπαϊσκοὶύ. θπίννθαθυ 
416 ΕἸοίίαε. ἀηνιΏ]1οἢ Ζὰ Ὑϑυ]δββθ, οὐϑν ἴῃ αἷς Ορίο- 
γὰπρ βαῖηο ΤΟΟΝίοΓ σὰ νΠΠσοπ, πῶς λιπόναυς γέ- 
γώμαι απ... ρανν, τί τῶς (ΑΙά., Τύχη. τὲ πῶς ΒοΡ.; 
τί; πῶς Υἱοί.) λιπόναυς τε 7ένωμαι, νιοτὶπ τί ἀυτοὶ 
ὙοΡΙγγαμρ Ὧ65. ΑΒΟΒΓΘΙ ΘΙ ἷπ ἄθη γογῖροπ ὟῸΥβ (τέ 
τῶνδ᾽) διξδίαπαοθη, τὲ 806 οἷπθ ἂπ ἄβθη Βαπὰ σϑβείζίθ 
ΘἸοσβα χὰ Υ. 906 Ζὰ 5ευῇ βομοῖηξ, νγϑίοιθ βρᾷξο. δὲ 
Τα βόθοῦ θα ἰὴ ἄθῃ Ἴ οχ Καὶ. ίδηῃ νυ! ίθ πᾶπι- 
Ἰο ξυμμαχίας ὡμαρτῶν ἀυτοῖ ξυμμαχίας τ᾽ ἁμαρ-- 
τῶν οτκιίᾶτθη. Ὅθν Οθηϊν ξυμμαχίας πεϊίδε: ἴθ Απ- 
βοῆθηρ 465 Βυπάδβῃθειεβ, νυοίγ εἰσ ξυμμαχίαν ἀἷδ 
δον] οθγα Οοπδίγαοίίοη ννᾶτθ, 5. Μίαξίῃ, αγδμηπι. ᾧ. 
5398. ίῖοβθ Βεάθρυΐζαησ δας συμμαχία Ἠετγοά, 1. 81, 82, 

ὙΠ]. 148, Εν. Βἢ65. 252, Ῥοοῖ Κοπηΐα τπ8η 685 δυοῖὶ γο-π- 

δίθῃθῃ : 65 ἔθη! θη ἰα5β8πα δὴ Βεϊβίδπα ὑπηὰ ΗδΠδ, νογρ]. Ηο- 
Ἰη6Γ. Π|84, 24, 68 ἐπεὶ οὔτι φίλων ἡμάρτανε δώρων. 

Υ. 207 Πἴ, 65. νυ 56 Π]Θηάθη Ορἕουβ πᾶ! οι ἀπὰ 
65 1υπρίνϑο! ἤθη ΒΙαΐα5. τὶ Ὑογίαηρθη, βθῃγνθυ]δηροπά 
(τὸ Βοίεσοπι ον δηρθη}) Ζὰ ὈΘρθῆγθη ἰδέ Ἀδομύ (ἰδέ 
Ὧδ5 Ηδοὺ Ὀεγθομίρο). ἄσπι 61] ἄθηπ ᾿πῦσϑ 65 56 Ύ} 
(πῦρ 65 ἄθπη [ὰνγ πο Κοῖπθ πδομέμθ! ! σοη ΕἾ] σθη Βᾶ- 
ῬὈ6εη). ἄΖυ ὀργᾷ, περιόργως 5. δ ΒηΠΟΠ65. Ζὰ ῬΓΟΠ), 
946. θὰ5 Κοιμμῖα πδοὶ ὀργᾷ ἰϑδί ὨΟ ΓΒ ννθ μα ρ. ὕεῦεοΥῦ 
εὖ γὰρ εἴη ἃ. ἃ. 5. Ζὰ ΗΙΚ, 70. γῶρ ιοϊβῦ ἃ150, 8. 
ὰ Ῥεῖβ. 104. 
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γᾷ, περιόργως ἐπιϑυ- 
210 μεῖν ϑέμις " εὖ γὰρ εἴη. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγκας ἔδυ λέπαδνον ότρ. δ΄. 
φρενὸς πνέων δυσσεβῆ προπαίαν 
ἄναγνον, ἀνίερον, τόϑεν οοὺ 
τὸ παντύτολμον φρονεῖν. μετέγνω. 

215 βροτοὺς ϑρασύνει. γὰρ αἰσχρόμητις 
τάλαινα παρακοπὰ πρωτοπήμων. 
ἔτλα δ᾽ οὖν ϑυτὴρ 
γενέσϑαι ϑυγατρὸς γυναικοποί- φφῦ 
νῶν πολέμων ἀρωγὰν 

Ὗ. 211 {ἧῚ 815 οὐ΄ βίοι. ἅδον 4οὺ Νοίῃννθπαϊρκοῖξ 
Φόοοῖθ υἀπίογζορθη δαίίθ. δἰμιημθπά 6 (ἀὐθβίππαης [160- 
1056, υπ]δαΐθιθ, ἀπη 6 Πρ. ὙΥΘμάππρ, βοιίάθιῃ θθυγ μοι 6 
ΘΙ 8πάθι5 485 δἰ κῦμη (ἀθβιπηΐβθυη, -- θυ οἤ θη 156 
ψουνγθροη πᾶμι! 10} ἀ16 Θομδηαά!!οῆ65. ταύμοπάθ ἀη5 6] ρ8 
δὐβίβοῃδάθμαθ Ὑουκϑην δῦ. --ο ροννπη 68 Δ ΌΘΥ 8|161-- 
αἀἴηρθ δου δἱοῦ οἷη Ορίεγο σὰ ννογάθῃ ἀογ 'Ποομίοθι, 
Ζᾳ νγοϊδίγαίδπάον Καπιρία Ηδ]θ. ἀπά Ζυν ϑμηθ [ὕγ 
ἀ16 β'ομ 6, ἃ. 1. 45. ἴῃ ΌΘΥ ἴῃ δἴπθιῃ βομ υνδοῆθη Απ- 
δΘΘΠΌΠΙΟΚΘ, νγὸ [16 Ό]ο86 Οὐθϑιπηαησ τηϊῦ νας ΟΠ ΟΣ 1π 561- 
ποιὰ Ηρυζοη Καιηρίίθ, ἀ16 ΕΠ νν  Πσαῃρ ἴῃ. 416 νομὴ ΚΚ8]- 
Οἰδὰ5. 815 πούμνυθμαϊς ἀδγρθβϑίθ !θ Αὐϊορίθγαηο ἀν Γρἢϊ- 
δαποῖα δηύβοῃ! ρί ννᾶν. βϑιίάθπι σϑῇθὶ 1ἢπὶ βίῃ ἔγθυθ]- 
Παΐίον Επύβο 5, ---- 416 Δίθπβομθη πᾶιη!οι ρῆσροη, 
ὙΘΠΠ Θἷἢ ἈΠΌΘΒΟΠΠΘΠΟΥ ΒΟβοθ 5. τη ἱπηθῃ ἃ ξο δδίϊθσθῃ 
δύ, δ οἢ Μασ συγ Αὐδίμγαπρ ἀθββθιθθη Ζὰ ΒαΌδη, --ὸ 
Κοπηΐθ 65. 806. πὰπ ὕδει βίον. ρϑνυπηθη, τἀπὶ 416 ἀἷδ 
Βεδίγαίυηρ ἀθγ Ἠδθίοπὰ ζυπὶ ζννθοκα μαθθπάθῃ Κἄπιρία 
πομῦ οἰπβίθι θα σὰ τηὔδβοης ἀπά ἀπὶ ἀἶθ ϑ' οὔθ Πἴ6 χὰ γοί- 

ἴεη, ἄον Ορίοθιου βϑῖπον 'Γοομέθι Ζὶὶ ννογάθη. ἀνάγκας 
λέπαδνον. γογρὶ. Ρεῦβ, ὅ86 δυγοὸν ἀλκᾶς ϑορῇ, ΡΆΒΪ. 
102 ἀνάγκῃ, Φυγεὶς, Ἴογθαβ Βε. ἿὟΠΙ. 7 τοὺς δὲ 
δουλείας δυγὸν ἔόχεν ἀνάγηπης, υτγ, ᾿ὕνέβει 1390 

ἀνάγηπης δ᾽ εἰς δυγὸν καθέσταμεν : Τρμῖϊσ, Αὐ!, 448 
εἰς οἵ᾽ ἀνάγκης δεύγματ᾽ ἐμπεπτώπαμεν, δαοὶ ΒΙοπι- 
ΠοΙὰ χὰ ἃ, δί., πὰ υπίρη Υ. 1011. ἴδεθει πνεῖν 5. 
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220 χαὶ προτέλεια ναῶν" 
λιτὰς δὲ καὶ χληδόνας πατρῴους ᾿ ἄγτ. δ΄. 
παρ᾿ οὐδὲν αἰῶνα παρϑένειόν τ ᾿ 
ἔϑεντο φιλόμαχοι βοαβῆς, 250 

κὰ Υ. 1179. τροπαίαν,. 5. τὰ 5160. 687. τόϑεν [ὕν 
ἕξ τοῦ. Οεἴξεγ βίεμοπ ἀϊβ ἀάνουθῖα 465 Οτίξ ἐγ α16 
ἀεν Ζεϊέ. (5. Ζζὰ ΙΚ. 115. ϑοόρῃ. ΗἸεκίγ, 949, Ῥμ], 
5394, ΟΙά. 443.) τὸ ἰδέ πιῖξ φρογεῖν σὰ νεγθίπάθη, τἀπὰ 
παντότολμον (σεγεὶ. Υ. 1210) φρονεῖν ἰδέ ροβᾶρέ υνῖθ 
κακὸν φρονεῖν ἃ. ἃ. ὅϑε υπά ὅπῃ ΗΙΚ, 114: ἕνα 
ϑόρι. ΕἸ. 8δδ, Βομᾶϊευ χὰ Κο!. 691: ὅπου ϑομᾶξογ, Ζα 
ΚοΙ. 621]; οὗ ῬΗΠ. 1049: ὅπου χὰ ΕἸ. 1986: ἐρεῖ 
ῬΙΙ. 8594: ἐνταῦϑα ῬΒΪ. 4535; ποῖ χὰ ἘΠ. 949. ΕΝ 
μειϑι  οἰδλδειν: τὶ ἄθιῃ Ασουδδίν 5. ΒΙομῆθ] 4 χὰ ἀ, 
δὲ, Ῥεγὺ Ῥαδίϊνιβ βροτοῖς οἰθιοῆβδιι βίδίξέ βροτῶν, 8. 
Μδίίμ, ατάμμ. ὃ, 589, σ, 1. Βεῖ ς 5 θυ οθη ἢ Βοτη- 
ΒΔΓ ννῖββ, ϑ'υπί, Ρ. 95. Ὁῖ6 5. αησ ἀε5. γαρ Εἰμίοῦ 
ἄδπι Ζντοϊΐθῃ Υονΐθ μαύ ἀἷθ ἔαϊβομα Τηϊογραποίϊομ Εϊπίοι 
βροτοῖς ἴῃ ἈοΡ.. Τυτγη.. Ὑ]οῖ. ὈονυκΚί, νουρ]. σὰ Ῥοίβ. 

968. Δββϑιθα ἰδέ οὶ δὲ Ῥίβνγοϊίϊθη ἀθσ Εδ]}}. 5. ζὰ 
Ῥγοπι. 471, ϑρασύνεει 5ιἰεἰνε Πῖου ἱηίγαηβιεῖν νυν ϑάρ- 
ὄυνε ϑορῇ, ΕἸοΚίν. 916. Ὁεθεῖσθὴβ τηδοῆθη αἶα ὙΥογία 
βροτοῖς --- προτοπήμων εἶπ ἀδ5 γοῦῖρο εὐκιᾶγοπάθ 
Ῥαγεμίμεβθ δ᾽ οὖν δ0εν αἰϊδγάϊηρβ. 8. 5008. ἼΤΔΟΒ, 
1213. Αηΐ, 769, 890. 125]. ἴὕθοθει ἀϊθ. εἰπε ἀρροΞ 
5 ῸΠ Ζυτ σϑηζθη ἔξαρνος ᾿πἰδορ μα, Αϑϑα, ἦν ἀρωγὰν 
ὑη4 προτέλεια 5. σὰ Ῥζοιῃ. ὅ692, 

Ν, 99) ἢ ἀϊε Βιέέθῃ δθοῦ υὑπᾶὰ Βυΐα συμ Ὗαΐίου 
δομβίθίθῃ, (πᾶπη! 10} ἀ85 πᾳ πρίεδυ! ομ6 Το ῦθη, ἐγ πο 5 
ἄϊς Καιηρ τ υδεῖσοπ Βείε μα θογ, πατρῴους Ὀεζίεμέ 5[οῖ 
δυο δυῇ Λιτὰς. 5. Ζὰ ΗΙΚ. 694: Ναί βδἰπά αἴθ 
ΒΒ ίθη ἀθ Γρμϊσεποῖα Ζὰ ψουβίθῃθη" λιτας υπὰ πλῃδό- 
γας ΔΌοΥ βίεῃῦ οὐ͵]θοϊίϊν «ἄἀεπ Οεσεοηβίαπα ἀθν Βιζίθη 
ἀπᾷ Βυΐε7 νῖθ ἀμη!ομε5 οι, παρ᾽ οὐδὲν ἔϑεντο, 5. 
ΒΙοιηβοιά χὰ ἃ. δὲ. [1Ἃπ ἀΐοθβεῃ Ὑγογίεη ᾿ἰξύ εἷπ Ηνρεῖ- 
Ῥαΐοη. παρϑένειον ΕἸοτ, πη ΕἌγη.. σ6νν. παρϑένιον, 
δαρεπ ἀὰ5 Ὑδγβπιδαίβ, τ΄ γον ἔϑεντο μαξ ἘΠμπιβίου εἴησο- 
βεΐζί, δι!εῖπθ αἰῶγα παρϑένειον ἰδέ ἈΡρΡοξίτίου Ζὰ λι- 
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φράδσεν δ᾽ ἀόξοις πατὴρ μετ᾽ εὐχὰν, 
225 δίκαν χιμαίρας ὕπερϑε βωμοῦ 

πέπλοισι περιπετῆ, παντὶ ϑυμῶ 
προνωπῆ λαβεῖν 
ἀέρδην, στόματός τὸ καλλιπρώ- φῦ 
ρου φυλαχὰν κατασχεῖν 

οι 

τὰς καὶ Ἠλῃδόνας πατρῴους. ΤῦοθΥῖσοηβ. Καππ πᾶ Π 
παρϑένειον νυθρεὴ πατρῴους ἄστοι ἐὐομίθυ! οἷν ον κΙἃ-- 
ΥῈ 3 850 ἢιάδί 510} παρϑένος πῃ. 98. Εἶυν. ῬΠΟΙΪΠ. 
162, γ8. Ηθυδκὶ. 834. ϑόρῃ. Οἱά. 1462 παρϑένοιν 
ἐμαῖν. Ττδοῖ. 1919 τὴν Εὐρυτείαν παρϑένον. δίίεον 
κόρη, Ἠόροξ, παῖδ, ἀπά ϑυγάτηρ νἱεο!!εἴομε σοριι. ΟἹά, 
1102 υπιροκοηνγύ ἔν Μίδ ἀοθη.. υυϑιοῖθθ ΥΥ ον δα οἷ νυῖῦ 
80 φοθγδυαοιθη. φιλοόμαχοι ἀἷδ βίον γομ Αυ}15. Βίηνγοσ 
πδοῖ το]α ἴῃ ἄδθη Καπιρῇ ββῃποπάθη, βραβῇ9 Τατη.. 
γιοΐ,, βραβῆς ΑἸά. ὑπὰ 0. (νι οῆθ Αὐδσάθθη πὶ ὅ6- 
Ῥγδαοθθ 465. ταμίου σοβουθθθπθη 17οΐα 56} πδοι ᾶϑβῖ 
51η4), βραβεῖς ον. υπά ἘδΥπ., 5. Ζὰ Ῥ6Υ5. 94. ]1ῃ ἀδῦ 
Βεάφαΐαπς ἴθ 5 θ 6. βίθις ἀὰ5 ΥΥογῦ δαὶ Ρεῖβ. 294. 

Ὗ,. 9924 {ἰ βομάθσῃ 6ο5. Ἀεΐδῃ! ἄθῃ Ορίεγαϊθποιη 
ἋοΥ αίου ποῖ ἄθπι αδθείθ. ρ]θιοἢ οἰποῦ 65. βἷθ δυΐ 
ἄθῃ Αἰ νὸπ Οθνναπάθῃ ἀπ 0 τηϊΐ Δ||6ὰ δία ῃ8 (θ6- 
ΠουΖί ) 815 οἶπθ ψογνγυβυϊβρεθοιυσία ἴῃ ἀ16 Ἠδμθ Ζζὰ π6}}- 
πη (ἢ 6Ρ06Πη} υὑπὰ ἀδί5 465 βοβμΟπρεβιομίίσθη Μυηάθ5 
γευνυδμγαπρ Ζαγί οἰ μα! 6. οἴπθη ἄθπ Ἠδυβ Πυομοπάθη 
1,δὺυῦ (πα ἀδί δπ ἄθη Νίαπα 1ἢγο5 βομῦπθοη (θϑιοῃΐαθϑ 
ψευδίπάθ, ἀἄδιηϊξ ΕΓ Καῖηθη ΕἸσὰοΝ ἀῦοῦ ἀὰ5 νδίθυ δι 
ΔΌΒΒΡΥ Ομ η Κῦππο), ὕπερϑε βωμοῦ ρτοϊερέϊποι 50 ἀδ[β 
βἷθ ρθε ἄβθιη Αἰίαγθ δῖ [ἰορί, πέπλοιόι περιπετῆ υἱὰ 
ἴῆγο 7απρενδα!.ῃ6. Θι(ἰβαιΚοὶς ποῦ Ζὰ οι άϊρθη. 8. 
ϑίδη!ϊου χὰ ἃ, 5.. παντὶ ϑυμῷ τη 8}|6πὶ ΜΙυΓἢ 6, νν18 
1υκίδη. αδέξενσαβρυ. ὙΠ ἀλλὰ χρὴ καϑικνεῖόϑακ 
παντὶ τῷ ϑυμῷ, δονν ὅμη 10}. 05 βΆΠΖΘΠΙ ΗδγζΖοη, Ριη- 
ἄν. Νίοηι. Υ, 51 πολλὰ γάρ μιν παντὶ ϑυμῷ παρ- 
φαμένα λοεναν. Αἴβοι. ἔα, 738 αἰνῶ --- ἅἄπαντε 
ϑυμῷ, Αὐἱδίεϊά. οι. Ἢ1.}.}...}2 φιλεῖν παντὶ τῶ 
ϑυμῷ. --ὀ προνωπὴ ρτοϊορείβοιι τὰν ᾧότε προγωπῇ 
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230 φϑύόγγον ἀραῖον οἴχοις. 
βίᾳ χαλινῶν τ᾽ ἀναύδῳ μένει. ὄτρ. ἑ- 
κρόχου (βαφὰς δὴ ᾿ 5, πέδον χέουδα 
ἔβαλλ ἕκαστον ϑυτήρων 940 
ἀπ᾽ ὄμματος βέλει φιλοίκτῳ. 

“290 πρέπουσά ὃ ὡς ἐν γραφαῖς, προδσεννέπειν 
ϑέλουσ᾽, ἐπεὶ πολλάκις 
πατρὸς κατ᾽ ἀνδρῶνας εὐτραπέξους 

γενέσθαι. λαβεῖν ἀέρδην 5'6 σὰ οὐργοῖδεῃ, ἀδίβ 516 
Ἔπηρογ ΌμΟθθῃ νγθγάθ. ἀέρδην ΡΓΟΙΕρτίβοι, 5. Ζὰ Ῥευβ, 
798, στόματος καλλιπρώρου [ς στόματος παλῆς 
πρώρας, ννῖς ἃδιη! 16 65. οἵι. φυλαπκὲὰν κατασχεῖν ἀαἴϑβ 
Ὑογνυδῃγαπρ Βαπιπιθ. ἀθμη το Ῥεῖβ, ὅ82 ἔ, οὐδ᾽ ἔτε 
γλώσοα βροτοῖσιν ἐν φυλακαῖς. ὙγοβϑΙ θδύ ΒΙοπιῆο!ά 
ΤΠοορη. 439 ὃς τὸν ἐμὸν μὲν ἔχει νόον ἐν φυλα- 
κῇσι, Ῥεαῃ. ΟΧΙῚ, 85 ϑοῦ φυλακὴν στόματέ μου 
γοΡρ οἱ οἰνῦ. 5. πὰ ῬϑΑμά: ΧΧΧΙΧ, 1 ἐθέμην τῷ 
στόματί μου φυλαπὴν, Αἰἴβοῆ. ἔνκυγρ. Βτ. 108 γιαὶ 

τούσδε κημουὺς στόματος, ἀπέίρη Ὗ. 231] βίᾳ χαλινῶν 
τ ἀναύδῳ μένει, ὑπ Ζὰ Ῥζοπι, 1011. Απάεῖβ γ΄ 
Ττορᾶ. 194 τὰν παρὰ προϑύροις φυλαπὰν κατέχου- 
ὅα. ἃ. ἰ. ἀϊα ὙΥδΔοββίαθα ἂἃπ ἀθν Ηδυβίηῦγ Ὀδνυοῃποπά, 
οἄογ: ἄεπῃ ΥΥ̓δΔομροβίθη ᾿ἱππθθαθοπά, Νδοὴῆ οἴροις. νγὸ 
δονν μη] ον οἷη Κοιηπιᾶ βίθῃθ, ννοάυγοι ἀθ ϑ΄᾽'πη οὐδέ 
ἦπ ἀ6Υ ζοϊροπάθη ϑίγορῃμθ θθεμηαϊροῦ νυῦγαθ (5. Ζὰ 5160, 
127}. ᾿ᾶΡ6 ἴοῃ ἀθ5 ϑ΄ίπποβ ὑπὰ ἀδν Οοπβίγαοίοη ννε- 
δοῃ εἷπ Ῥυποίυμπι δοβθζύ, 

Υ. 231] ἢ, νορθη ἄθυ Οἴδννα!ῖ, ὑπ ΖυνΥ ὑγθσοη 
ἄο5 Ζαυμιθ5 βυϊπ ποι θηάον ΝΊδοιε γῇ βῖθ, ἀ65 38 {τ 8 

ἘδγῸ6 Ὀογεϊίβ δυῖ ἀθη Βοάδθη ροἰοίβομα, 16άθη ἀθὺ Ορίογον 
πὶ ἄθπὶ ἀὐρα ἀυσγοῃ εἷπ ννθθη ἢ} 16 Ὁ 6 πη 465 ΟΘβοβοίβ, 
πὰ ΖννᾶΓ δυββαῆθηά νυῦῖθ εἶπ δι δμδῃϊάθη δηγθάθῃ 
νυ] 6 πάρ, πϑομάθμι δἰ οἵδ ἴῃ ἀθβ δ αΐθυβ βομοπο βοῃ σ θη 
ΜΝ δπποιϑᾶϊεη σοβαηρθη Βαίίε : 65. γϑγβουυ μα ἀρ 6 ἀἷδ 
τεῖπα Δυπρίγαυθ ἀυγοῦ ἰἴῃγτο ϑππππθ ἀ65 [ἰθθθη Ναΐίθυβ 
ἀγεϊβρθηάιροβ οἰ ἀοκΚβοιῖσεβ 6 θθη σεγπ; ἃ. 1. νύ8ῖ} 1ῃγ 
Μυμα νοῦ θυπάθῃ νᾶ πὰ 516 δἰδο πἰοιῦ βργϑοβθη Κοπηίθ, 
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ἔμελψεν. ἁγνὰ δ᾽ ἀταύρωτος αὐδᾷ πατρὸς 
φίλου τριτόσπονδον εὔποτμον 9Δὅ 

Ὑγαγ βῖθ, νυδῃνγοπα 1ἴἢγ ΒΙαέ βοῆοῃ δυῖ ἤθη Βοᾶδθη ξοίϑσ, 
ὉΠ 5'8. αἰβὸ πἰοῃμέ πιϑὴν Ζὰ γείζζθῃ νναῦ, δυΐ [οάδῃ ἀοΥ 
Ορίδγον. εἴπη νυθβιημῃβθνο θη ΒΙΙοΚ, βέυιηπι υνΐθ οἷῃβ 
ΕΊσυν δα οἴμοι Β1]46. αἷθ δηγδάθη σὰ νυ! θη βομοὶπέ, 

ΠΔΟΠάθη 516. ἔγάπου. ἴπ ἤθη νἄξθυ! !ῃ θη Θροϊποβᾶ! ει αἴ 
ΕΘ ἀθητηδ ἢ !α 1ἢγο5 Ναΐθυβ ἀπγοι ᾿ἤγθη Θἰδβᾶπρ νουβογγσ 
Ἰϊοῆθῦ Βαίζο, ἴθεθον ἀ16 ἀμνὸν νν ὸ σοι Ζὶ ἀρειβοίζθησ 
ἄθπ Βαίνε βίᾳ, χαλινῶν τ᾽ ἀναύδῳ μένει 5, Μαίιῃ. 
Οταιηπ). 8. ῶ98, ὑ. χαλινῶν. 5. Ζὰ Ὗ. 9924, εὔγλωσ- 
ὅος οἶνος ; τὲ υπᾶᾷ Ζινᾶγ. 5. Ζὰ Ῥίοπι. 908. ἀναύδῳ 
δοίῖν : ΒΡΥΔΟΝΪΟ5 Δ Ο θη, ἃπάουρ Θῖθρ, 877 ἀναυ- 
δάτῳ μένει. --- τρόκου βαφεὶϊς ἄϊε ϑαϊιδηξανθθ, ας 
Βιυξ, ννῖθ Υ. 1099 ἐπὶ δὲ καρδίαν ἔδραμε Ἠροποβα- 
φὴς ὁταγώῶν. Ὅσπι ϑαϊιδη νυῖγὰ θα] 4 γοίβα. βΒαϊᾷ 
6106 ἔαυθε Ζυρδβοιείθθθη, ἀὰ δ εἰ ἢ Π|Ὸἢ δἰοἢ δὰ 
ἀον οἴπθη ἱπ αἴθ ἃπάθτα νεγίἃγ θέ, Ῥαΐοῦ. Ἠως. προμό- 

β πέπλος δ6ὶ Ηοπιογοβ, Ζ. Β. ΠΙαά. ΥΠΠ, 1, ΧΙΧ. 1 υπᾶ 
Ὁπάοννν 5.5. 5. ἃ00 ἢ} Θραη βοΐ Ζὰὰ ἸΚΑΠΠΠπδ ἢ. ΑΡΟΙ], 88. 
ΑΘΒηΠοἷ Ῥαγρ. 9509 πορφυρέᾳ βαφῇ νοιι ΒΙαίθ. 5 διέ 
δ᾽ ἐξ ΠαθῈ ἴοῖὶ δ)) ᾿ς φϑβοβυίθθεπ, νγᾶβ βδἴοῃ. θοῖάοα ἴῃ 
ἷπ ἀον αἰΐθη β οι ΖΕ αὐθηᾶῆπι. [{Π686γ ἀϊ6 γος 
Ὑγθο βθίυηρ 5. σὰ ΗἸΚ. 4. Οὐδν πιδη παῖ δ᾽ τἱϊξ δοῦ 
Ἐᾶγημθ5. Ἡδηάβοινῖε δυβίαββοπ, ἔβαλλ᾽ (5. κὰ Υ. 924) 
ἕκαστον ϑυτήρων ἀπ᾽ ὄμματος βέλει φιλοίκτῳ, 5. 
ἀΠΉΠΟΠ65. Β61 ΒΙοιμἢο! ἃ σὰ 4. 8ὲ. {90ῦεγ βάλλειν ἐπὶ 
ὄμματος ἃ. ἃ, 5. Νίαί((. Θγδιηηι. ᾧ: οθ 5. {190 
Ζυ φίλοιγιτος γεν6]. ὅορ}. Αἰαὰβ. ὅ80 κώρτα τοι φιλοί- 
Ἀτιῦτον γυνη), ἀπα ἄθεον ἄμη!ομ6 Αἀ]θοίῖνα χὰ ΗΙΚ. 666. 
ἐν γραφαῖς Ῥοζοϊομποί ἀὰ5 ϑυυμπηβθυῃ, 5. ΒΙοπιῆθ]4 
Ζὰ ἃ. 5ι, ἔμελψεν Ἐλιη.., Ὑἱοῦ.. σονν. ἔμελϑεν., Τυτη. 
ἔμελλεν. ἴπυενι αἷς ϑδοβθ νϑῦρὶ. δὐοὰ Υ. 1508 {ἢ 
γοη ἄδθῃ ζυνεὶ Αἀθοιϊνὶ5 ἀγγὰ ἀταύρωτος 5.68ξ οἷπβ 
ΒΡ δία ΠΟ ν]βο}. 5, Ζὰ Ῥγοιῃ. 874. δὲ κ5ιδθῃξ ἄρῃ Κίππ 
πᾶοῖ (ἂν γεὶρ, 5. σὰ Ῥγοπι. 195. τριτόσπονδον νγε]- 
[65 ἀν ἴδομο ϑ'ρεπᾶθ, γϑίοῃ! το ἢ 8 Ἐγθαἀοπιμδΐα ουϊδα θέ, 
5. Ζὰ ΗΙΚ, 25. Ζυ αὐδᾷ αἰῶνα ἐτίμα 5. ἀλ5 Ζὰ ῬεΙβ. 
907 Αῃροίγίο, 

4 
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240 αἰῶνα φίλως ἐτίμα. 
τὰ δ᾽ ἔνϑεν οὔτ᾽ εἶδον οὐτ᾽ ἐννέπω ἀντ. ἐ. 
τέχναι δὲ Κάλχαντος οὐκ ἄχραντοι. 
δίκα δὲ τοῖς μὲν παϑοῦσιν φϑ0 
μαϑεῖν ἐπιῤῥέπει τὸ μέλλον. 

245 τὸ δὲ προχλύειν ἢ λύσις προχαιρέτω" 

Υ. 94] Π, ἀἴο ἘοΙσοη (ἀΐοξου ΤηδΔΕ) ΔΡ6Γ 588 ἰοῃ 
νυθάου (μαῦ6 ἰοῃ ποοῖῦ πίομε δγίεθέ ὑπὰ ογίδῃγεπ), ποοῦ 
58 σ᾽ οἷ) 5ῖ6 (πΟῸἢ τγᾶρα 1οἢ 586 ἴθ Ὑογδα5 Ζὰ Ὀαβίπη- 
1Π6η}:; αἀἷα Καπείε ( ἀἴΪα ΥΥοἰββασαησθη} Ἰθάοομ 665 
ΚΚΔΙΟΒὰ5 πὰ ποτ ὑπου 6 (ννογάθη ἴῃ ΕΓ ὰπρ σο- 
Β6η}; ὈΙΚΘ 806 ντἄρέ ἰθῆθη υγεπὶρσβίθηβ (ἄθπ ἀσα- 
ΤΕ ΠΙΠΟΠ γοΥΖ ρ 106} ἀπὲ ἀυγοῖ μοϊάθπ Κιὰσ σὰ ννεγάθπ, 
Ζὰ ἀα5 Βεβιμππίο. τῶ ἔνϑεν 5. ζὰ ϑορῇ. ΕἸ, 1299 ζΖ. 
Α. εἶδον, 5. Ζζὰ Ρεῖβ. 696, τέχναι ΥΥ εἰδβασυπρβκῦη- 
βία, ὙΥεἰξβσαησθρῃ, 8. Υι. 110, 1189, ἔπη. 17, ὅορῇ. 
ΟΙὰ. 557, 589, δ602, 709, Απί. 998 τ. ἃ. ἴὔὕεθεογ ἀϊα 
Βεάἀδυΐζυηρ : Κυπείνγεγκ, εἴνναβ ἀυγοῦ ἀἰθ Καυπεί Ησγτου- 
δευγδοῃίοβ 5. Ζὰ Ρίοπμ, 87. Ζώια εκἷ5 Υοἰ πέγθοκουῖπη 
ἀεὺ στοπὶ Ζθι8 Ὀδβεμπηιηΐθη ϑέγαΐθ, 5. ὅόορῃ, Κοὶ. 1981 
ἕξ, 85. δυοῦῇ ἄρδει αἷς ϑδοῆθ. οὔϑοῃ Υ, 188 ἢ. 169 Η͂, 

δὲ ποῖ χέρα νεγϑὶπάδέ, 5. Ζὰ Ῥγοιη. 6:4. ἵπέορε τοῖς 
μὲν ἰδὲ Βαυρίβδοβι!!ον Αρσαπιθηποη Ζι γϑγβίθηθπ,, νεῖβ 
οἵθ ἀογ ΡΙυνα} 15 αἰ Ἀδάθ δ]! σεπιθῖμ τπϑοδέ, οὈσίοῖοι εἷἰπ 
ἘΠ ηΖΊ σεῦ σεπιοϊηξ σέ. μὲν νυθηϊσβέθῃβ, ὁπ δηΐβργο- 
ομοπάθς δὲ, 5. Ζῃ Ῥζοπι. 755. ἢεσ ἢῬαίϊνυβ παϑοῦσε 

ὑγοσοη τοῖς μὲν, 5. Ὗ. 1347 ἔ. ΟΒοερῆ. 1039 ἔ,, 5ορῃ. 
ΚΟ]. 87 εἴ. ΜΙαίίη. ατάπιπι, δ. 5386. μαϑεῖν [τ ὥστε 
μαϑεῖν, 5. ἀπέδη Ζὰ Υ. ὅ38. ἐπιῤῥέπεε [ἂν ἐπιῤῥέψει, 
5. Ζὰ Ῥήοπι. 171]. τὸ μέλλον ἀδ5 νοῖῃ Ζουβ Βεγνογξίε- 
Βεπάθ, νεγῃᾶηρίο, Βοβοδίοββεπο, 5, Ὁ, 1215, Ῥϑυβ, 56 

τὸ μέλλον ἐκ ϑεῶν. ὅϑορῃ. ΡΒ, 1954 ἔστω τὸ μέλ- 
λον ἃ. ἃ. 

Υ, 945  ἀδ5 Ζυνουυθυπθῃπιοπ ΔΌΘΙ 815 ἀϊθ Επέ- 
τυ κουησ ἴδῃγθ Ζυγοῦ νγοδ!, δἰεῖο ἀρ αγ ἄθπὶ Ζανονῦθε- 
Κίασϑθὴ: ἄδπη υϑγπϑἢμ ἢ υυϊτὰ 65. ΚΟιμηθη., ΖιβαΠΙΠΊ6η-- 
δ πιμθηἃ πὶ ΚΙαροίπεη., ἃ, 1. ἴθ ᾿θὰρ 806 ἀδ5 δι 
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ἴσον δὲ τῷ προστένειν. 
τορὸν γὰρ ἥξει σύναρϑρον ἀὑὐταῖς. 
πέλοιτο δ᾽ οὖν τ᾽ απὶ τούτοισιν εὔπραξις, 

ὡς 200 

ϑέλει τόδ᾽ ἄγχιστον ἀπίας 
250 γαίας μονόφρουρον ἕρκος. 

Αρδιηθιηποη Βανογβίεμθπᾶθ ἀπά Βοβεϊπιμηέθ νῸΥ ἄθπὶ νοῖγ Κα 
ΠἸομοη ἘΠπέν 6 46 556] 6. ΘΡΘΠ 50 νυϑηῖρ Πῦγθη, 815. 68 
ψΟΥ ΠΟΥ 6 ΚΙΆρθη 9 65 νυϊγαὰ παι] οἢ 5οῆοη ἀαγοἢ ΚΙασοίδηθ 
βοὴ Κυπὰ ροῦθπ, ὑύθημ 65. οἰπίγε, τὸ δὲ προπλύειν, 
πϑ! οι τοῦ μέλλοντος. Νῖαπ Κῦπηίθ δυο ἢ ἀ6ΥΓ σοϑηδιιθ- 
γϑὴι Εππξργθομιηρ νύοροὴ τὸ προπλύειν δ᾽ 5οἢγοίθθη, 
πὶ Ὑουδηρογυπρ 465. 9 νοῦ γλ; ἀοοῖ ᾿ἰδύ ἀἴ65. πῖομέ 
ἀαγοίνᾶι5 πτμ]ς.. ἐπιγένοιτ᾽ ( Τύυτη. υπά οί. ἐπεξ 
γένοιτ᾽) αν, ννϑίομθϑ πῖον ἴθ ἄθη δα ραϊβέ, ὑπα οἷπα 
νοι ἢαπάθ ἴῃ ἄσδῃ '"Γοχί βοκΚοπηπιθπθ. ΟἸΙοββα χὰ ἥξει 
Υ. 248 ἰδέ, Βαθ6 ἴθ σοβίσομοη ὑπ ἡ λύσις (ἠλύοιξ, 
κλύοιξς, Τυγη. ἡλύσιξγ, νυ ἢ 65. πύεροπ ἴδπον Ῥγογίβ 
εὐϊδίαηα, ἴπ 7) λύσις δεδηάοτγί, 5606 ΓὙ 4ϊς Βεάθυίζαπρ; 
νΘΓΒΙ. ὅορἢ. Οἷα. 921 ὅπως λύσιν τιν᾽ ἧμιν εὐαγῆ 
πόρῃς. 1) 566 Πῖον ποῦ πρὸ ἴῃ προπλύειν, νεὶθ ἃπ- 
ἀευννᾶσίβ πδοὸῦ προόϑεν, πρὶν, πέρα α. ἃ. --- ἴδον 
τῷ προστένειν ΕὈδη 50 ννῖθ ἀὰ8 Νογβευθεκίασοπ: 80 
δίθης ἴσον οἵξἑ δάνθυθ δ! βοῖ τὴϊῦ ἄδπὶ Ἰ)αίϊνυ5, δὲ γϑὺ- 
Βὶπάθε, 5. Ζὰ Ῥίοπι. 644. σύγνϑροον αὐταῖς δὲ Ετ- 
κιάᾶγυπρ νοὴ τορόν. 80. δᾶ Ἰοἢ βίαι σύνορϑον (δὺν 
ὀρϑὸν, ιοί. σύναρϑρον) αὐταῖς (π4, αὐταῖς) ρμε- 
ΒΟΏΙΘθΘ ἢ, ννὰ5 ἄθα δίοίγυμι δπΐσορθη ἰδύ, ἀπά Κοίποπη 
ϑίηη. σίθθέ: δυο ἰδ σύγορϑος 50μννθυ ον οἷῃ συῖθοῖ-- 
5065 ὙΥοτί. ὙΥΙῈ ἰϑϊομῦ αὔον ΣΥΝΘΡΟΟΝ ἃ ΣΥ͂Ν- 
ΟΡΘΟΝ ὕβθευσομεπ Κοπμπίθ, Ῥθνγοῖθ᾽ῦ ἀἰθ Αϑμη]]ομΚοὶς 
ἀον Βομυιχῦρϑ. 

Υ, 248 {{Φ, πὰῃ 80 πιῦσα οὺ'΄' πδοὶι ἀϊθβθοπὶ ( ΠὰΠ 80 
τσ Αρσδηιθιῆμοη. ἀὰ αἶα Βοσοη ἀογ 'ΓΠΝαῦ πἰοι δυ8- 
ὈΙοῖθθη Κὄππθῃ, νυθηϊσβίθπβ παοῦ {Π6ογβίθῃυμρ ἀογβεί- 
Ῥ6η) οἰ ἄοκιῖος βθΥπ., νυνῖθ 65. νυϊπβοῃμί ἀἰθδοὺ (ἢ 160} ἴδπὶ 
Ὠδομδίθ δ) ]θ᾽ ηνυδοιοπάθ ϑοθυΐζ ἀθὲ5. Αρίδοιθι αηάθϑ 

κ 
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ΧΌΡΘΣ, 

ἥκω σεβίξων σὸν, Κλυταιμνήστρα, κράτος" 

δίκη γάρ ἐστι φωτὸς ἀρχηγοῦ τίειν 
2 

γυναῖχ᾽ ἐρημωϑέντος ἄρσενος ϑρόνου. 2400 
Ἂ 

-»»- ἘΞ Ἀ 

σὺ δ᾽ εἴτε κεδνὸν εἴτε μὴ πεπυσμένη 

(ἀϊ6 ἴῃ ἀθὺ ΑἸ υυθβθημοὶί 465 Ασαμπηθιηποι αἴ6 Ἀδοίογυῃσβ- 
σοξομᾶζίθ δ] } πη θθξοσροπάθ ΚΙνίαϊηποβίγ). ὉΠ εΡοΥ ἀὰ5 
Αὐξιγοίθη ἀθν ΚΙγίαϊπιποβίγα 5. Ζὰ Ὗ. 88. δ᾽ οὖν, 5. 
Ζὰ Ὗ. 84. τ᾽ απὶ τούτοισιν ααΐξογάοπι, ἱπὶ ΤΠ τίσθη, 
Οὗδυ ἀδγπαοῖ, Πἰπίθυῃου, 5. ΒΙομποα χὰ ἃ. 8... δία. 
Οτάπιμι. 8. 9835, ᾧ. ὅ86, γ. δὐυοῖ Ῥεῖβ. 819. εὖ- 
πραξις ἴὺν εὐπραξέα τιδομία το ἢ] ἀπρυϊθομῖβοῦ βου, 5. 
ΤοθΘοΚ συπὶ ΡὨγυπίοθοβ Ρ. 800 ἴ,, Βεγηβαγάγ (τ ]ββθηβοὶ,. 
Ξιγηίαχ ρ. 3538) οἰγὸ εὖ πρᾶξᾶ,. Βυϊζίμπμδῃπϑ5 δυδῖ, 
Οατϑμπμι. ὃ. 121, ὅ. ΩΣ 85 Δαεούνυπι, νος εὖ- 
λεξις Ἰωυκίδη. ᾿μοχιρμδῃ. 1 εἰ εὔαρχός γε ἐστὶ (ὁ λό- 
705). παὶ πολλὴν τὴν εὐλογίαν ἐπιδειμνύμεγος, 
“«αἱ εὔλεξις, ἔτι δὲ εὐώνυμος, οὉ 65 φσἰεϊοιι [μὰ Κίδποβ 

Ἡλείοῦ ρῥγαξοερὲ. ΠΠ1 18. ὙΠ, Ρ. 296 κβεἰρϑέ ἰδάεϊέ ς 
5. Δ00ἢ ΠΟ ῈοΚ Ζυπὶ Τρ οὐ ἢ ἢ Ρ- 628. ὕειν ἀϊδ 
Ἐγρᾶηζυπηρ εἰποβ δηζίογπίθγθη ϑ.Ὀ]θοίβ 5. σὰ Ῥζοπι. 81. 
οοῖ Καππ πᾶη δυο εὖ πρᾶξις Βογεϊθεη: ἀάμπη ἰβῦ 
ἄον ϑ΄πη : ΠῸΠ 80 τηῦσα γε σδίθῃβ ἴπὶ ]εὈτίσεη σ᾽ κ- 
Ποῦ βου αἷθ Τΐᾶρε ἀδ5 ρβδπιθθποη ὑπ4 ἀ65 Ηδιβ868. 
ἄγχιστον ἰδὲ πἰοθῦ σὸὰ ἀν Οερεπννανί, βοπάδιῃ σὺπ 
ον Ὑεγνταπαίβομαίε Ζὰ γουβίθῃθῃ : ἴαπθ υυϊγᾷ ἀὐτοῦ τόδε 
Ῥεζοϊοηποί. {{πίεΡ ἄθπὶ Αρίβομθῃ μβᾶπᾶβ ἰδέ ἴῃ δῃρθυοῦ 
Βεάαδαυίαησ ΑΥΡΟΙ 5, ἴῃ νγθιίουου ον ῬΘΙΟΡΟΠΠΟβοκ5 Ζὰ γε - 
βίθμεη. 5. Ζῃ ΗΚ. 109, μογόφρουρον Αἰ πννδο θη, 
πβι!οἢ ἴπ ἄθτ Ανυθβθημοιί ἴἢγῈ5 Οθμδ ἢ 5. Ὅϊο5. πὰ 
ἕρκος Καπη σνοῃ ἀδν ΚΙγίδιμηπεοβδίγα σοβαρέ νγογάθη, (ἃ 
ἋΟΥ ΟἿΟΥ πῦὺῦ δὺβ [πίογίμαποη θαβίθί, 

Υ. 951 ἢ 5. χὰ Υ. 40. δον Ἀράτος φετῖριγα- 
ββοῃ. ἄρσενος βυθδίαμπεινιβοῃ, 5. ΖὰΘ ΗΙΚ. 974. Αὐβ 
ἄεν [μοβατέ ἀθβ ὙγοΙ., Αἰά. υπὰ Τατγπ. ἀρσένου, Μδμαία 
τηᾶὰπη ἀρσένων τὐδοθεπ, 8. ἄ88. 

Υ. 284 Τἔἶ οὐ ἀὰ ΔΡῈΥ τύεσεπ εἴνγαβ αἰ δοΚ ἤθη, 
ΟὗοΥ πύθηη ἀὰ 65 πίομῃξ ογίαῆγθη παβδέ. ἱπ Εὐγνναγέυπρ 
δἰ ὔοΚΙ ον Βούξομαξιοη ορίεγβί, πιδομίο 10. ὙΥ0 8} νογπθὶ- 
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200 εὐαγγέλοισιν ἐλπίσιν ϑυηπολεῖς, 
κλύοιμ᾽ ἂν εὔφρων" οὐδὲ σιγώσῃ φϑόνος. 

ΠΟ ΤΆ ΠΤ ΝΗΣ ΤΡ. 

εὐάγγελος μὲν, ὥσπερ ἡ παροιμία, 
ξῶς γένοιτο μητρὸς εὐφρόνης πάρα. 96θὅ 
πεύσει δὲ χάρμα μεῖζον ἐλπίδος κλύειν. 

“Προ ορ ΠΡ ΊἽΊἽἽΣ᾽ὲ᾿Ὀ--..--΄,“ῬἮὟἩ“-“““Ἕ“ἝὙἽἝὝ Ὃ“ὋἷἝςΟ“ἷῆ΄ῆ΄ρ-ΦΦ0 2ᾧΛΠ|Ρ΄ 6 5ὖ΄5“-π-΄---...4..............ν.........0 

ΠῚΘ ΠῚ 815. ὙΥ ΟἩ] σοδἰππέου : ἄοοῖ ἥπᾶοέ, νγθππ ἄπ βομννοῖσϑί, 
Πού ἔην} 16 βίαίέ (ἀοοῖ Οἱπ οὶ δῖοι ποτ πηνν]Π1ρ» 
ὙΥΘΩΠ ἀτι 65. ΠηΪ ψουβοιννεῖρβί). πεδνον [ὧν κεδνόν τι, 
8. ζὰ Υ. 1048, εἴτε μὴ πεπυόμένη, πᾶν! οἢ) κεδνόν. 
ἑεὐαγγέλοισιν ἐλπίσιν ἴῦν εὐαγγελίας ἐλπίσιν, νετρὶ, 
᾿δυν, Μοά. 1010 δόξης δ᾽ ἐσφάλην εὐαγγέλου, ὅ5ορῃ. 
Ἀπὸ, 1286 κακάγγελτα ἄχη, Μαίίῃ. Θγδιηπ. ᾧ. 440, 
Δπμ, ὅ,. ὁ. ἴδεθεν κεδγον ϑυηπολεῖν 5. Μίαξιῃ. αγδιμπι. 
ᾧ. 414. 1δ, ϑραμμοῖμι χὰ Αὐἱβίορῃ. Ρίυθ, 7605, Κιῦροῦ 
πὶ Ἰμθχ σὰ Χομπορὶ. Απαβθαβὶβ ἀπο ϑύειν ἃ. ἃ. γιλύ- 
οἱμ᾽ ἂν δῦ ἄθμι Εἰπιξυγιμη δἰθῖοι.. ἀοοῦ ΒΟβοΒοι ἀμ, 8. 
2 5160. 957, εὔφρων 815 ννομισοβί πίον, {πο πο} 
ἸΏΘΠΔΟΥ. νΕγΡ]. Υ, 204, 944, ΗΙΚ., 864. 80 εὐμενής 
Ῥεγβ. 171. εὔνους ἀδ5. 292, οὐ δὲ κἰαίς οὐδὲ Ζὰ 
ΟΠ ΘΙ θη, ἰδ πἰοθῦ πόιμῖο, 

Υ. 2517 ἢ Ἠεϊνοικύπαθν συν, νυῖθ ἄἀδα Θρυῖο- 
νον ἰδέ. τηδομίθ ἀὰ5. Ιου θη] μῦς βου νοὴ ϑοϊΐθη ἀοΓ 
ΜΜυζίον Νοθί, ἀπ υυϊγδῦ θεν εἶπ Εσοαάθ θυ Δ ἢγθη στὸ- 
56. 815 ἀὰ δὐνναγέθδῦ Ζὰ ὑθυπθἢπιθη, 4. ἱ, Ζυνὰν νουκῦπ- 
ἀθύ, νυῖθ 485 βρυϊοιννογέ βαρ, (δ5 ΜΟΥ αἰ τοιδ ᾿ππη 6 
ΒΟοα δὲ τηἀ {ἰγ οἷοι Εγθυάθ, ἷπ 50 ἴοιπ 65 δῇ αἶα 
ὈΠΙ ΓΘ Πα] 1ολ 6 ΝΔοιύ ο]ρέ ; ἀδ5 μευ θῖρο ΜΟΥ ρ μ οί, ἀθ 6 Ὁ 
ἱρὰ ἀϊν οἷπθ ἀπρουν μη] 10 στοίπα Εγθαᾶθ νου καπαϊσεπ. 
θα». ἀθν Μογρθη 815. μϑὶ!υϊπροπᾷ θορτῦϊβε ἀπὰ ἴῃπὶ 
Βοιιπο Βοιννδνίον ροροθθη σὰ νυθγάοη ρῆσρσοπ, ἰδ θ6- 
᾿Καπηΐ ; πιδῃ γΘΥ  θῖομ6. δυο ἄθη ΟἜθγασοι νοῦ φάος, 
Ζὰ γένοιτο ἰδ ἂν πἰομί πόξῃϊρ. 5. Ζὰ Ργοῖ, 690. 
μητρὸς εὐφρόνης πάρα, Μειῖρ!. Υ. 912 τῆς νῦν τε- 
μούσης φῶς τόδ᾽ εὐφρόνης. ϑορι. Ττδοῖ. 94 ἢ, ὃν 
αἰόλα νυξ ἐναριδομένα τίριτει πατευνάδει τε, φλο- 
7ιξόμενον “ἥλιον. Μοδιν θεῖ ϑίδηιου χὰ ἃ, ϑι. μητρὸς 
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200 Πριάμου γὰρ ἡρήκασιν ᾿Ζργεῖοι πόλιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

πῶς φῇς; πέφευγε τοὔπος ἐξ ἀπιστίας. 

Ἀ“ΦΤΥΤΖΊΙΜΝΗΣΥΡΙ 

Τροίαν ᾿Δχαιῶν οὖσαν" ἢ τορῶς λέγω: 

“0.19.5. 

χαρώ μ᾽ ὑφέρπει δάκρυον ἐκκαλουμένη. 970 

ΚΑΙΗΓΙΝΈΕΈΡΞΡΈΗ. 

εὖ γὰρ φρονοῦντος ὄμμα σοῦ κατηγορεῖ. 

Βίϑμς ΠΟΥ δα]θοί νοοῖ, 5. σὰ 5160, 16. Τῦθεθον μεῖδον 
ἑλπίδος 5. Μαίῃ. Θνάπιη. ὃ. 451, ὅθεν. ἄθπ 1πϑηϊεῖν 
ἘΌΠδηρΙσ σοη εἴποι ϑυθβίαπεινιμ 485. ᾧ. 883, ας υπ- 
ἔθη Υ, 1106 φόβον φέρουσιν μαξεῖν, 1198. ϑραύ- 
ματ᾽ ἐμοὶ Ἠλύειν, Ῥεῖα. 906 ταῦτ᾽ ἔμοιγε δείματ᾽ 

ἔστ᾽ ἰδεῖν, 216 ὠ πλεῖστον ἔχϑος ὄνομα “Ξαλαμῖνος 

Ἡλύειν, Ἑπτ. 70η. 1149 ϑαύματ᾽ ἀνθρώποις ὁρᾷν, 

Ῥιὶπάδν. Ρυίῃ. 1, 80 ϑαῦμα δὲ καὶ παριόντων ἀπκοῦ- 
όαιϊ. οπι. ΠΠ|δὰ. ΚΝ, 7258, Χ, 439 ϑαῦμα ἰδέσϑατα. ἃ. 

5.. 0} Ζὰ ΟΒοορι. 971. ᾿ἀργεῖως, 5. Ζι Υ. 48. 

Ὑ, 261] νυῖδα ξαρϑέ ἀὰ ὃ δπίβομυγυπάθη ἰδέ ἀΐθ Βδάς 
ὙΟΥ Τὐπρ] δ Ομ Κεῖος, ἃ. 1. ἀεῖπο Πθᾶθ πᾶ! οἷ ἰδὲ πῆϊγὺ 
50 ὈΠΟΙΔΌΒΙΙΟΝ., ἀδίβ ἰος πἰοῃς πιθὴγ υγοῖβ. νὰ αι οἷ- 
Φϑητ ἢ σεβασί Παβί, 8. ἄθεον ἃδβηιομοβ σὰ 5160. 789, 
Ζὰ ΗΙΚ. 442. Επὸ ἀπάεθγε Ενκιᾶγαπρ 5. σὰ ΟΒοθρῃ. 890. 

Υ. 909 Τροίαν ᾿δἀχαιῶν οὖσαν. πᾶμε φημί. 

Ὑ 9685 νἱνὰ νοῖῃ μοι ίαδέ σὰ Ηοιμῃ. ΠΠ|δὲά. τ, 47] 

πα Ἐπυδίδιῃϊος ἀδ5. Ρ. 1872. ἀεπὶ ϑΌΡΒΟΚΙ65 ΖΌΘΘβομνῖο- 
Ὅδη: ἀοοῖι πάρ βίος. ἀδβεῖθϑὲ οἷς χάρμ᾽ ὑφέρπει δά- 
Ξξίέρυον ἑκπεαλούμενον (οἂ. ἐκκαλουμένη). ΜεΥρΡ]. ϑ0ΡῈ. 
Ἡ]οΚίν, 906, 1931]. 1319 ἔ,. Απί. 697, υπίεῃ Υ͂. δ99,. 

“ἢ ἢ 181 17. 

Ὗ, 264 ἴα. ἄδῃπ 815 εἰπθῃῇ ρσυΐζάθηκοπάθπη ({πε}}- 
ΠΕΒΠΠΕΠἀ6Π) νογγᾶτῃ αἴθ ἀδ5 Αὐρο (ἀεϊπ {πγᾶπθην  ου 
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ΧΟΡΌΣ: 

Ὡθῦ τὶ γὰρ τὸ πιστόν ἐστι τῶὠνδὲ ὅοι τέχμαρ; 

ΚΤ ΑΨ ΝΠΗΞΣΞΈΡΑ. 

ἔστιν" τί δ᾽ οὐχί; μὴ δολώσαντος ϑεοῦ. 

ΧΌΣΟΣ. 

πότερα δ᾽ ὀνείρων φάσματ᾽ εὐπειθῆ σέβεις ; 

πὴ ΤΠ ΤῊΝ ΓΞ ΤΎΈΩ; 

οὐ δόξαν ἂν λάβοιμι βριζούσης φρενός. 91ὅ 

ΒΙ1.Κ). 5. Μαί(ῃ. ἀτγδμμ. ὅ. 649. 8, Ὑεγρ]. 516}, 
420 ἴ, 

Ν. 205 ᾿ἰ5ύ ἄδῃπ οἶνναβ 4845 β'σθοὺ δύ, οἷπ Ζϑιοῃοη 
αἰγ ίογύνοι ὃ ἀ. ἱ. ἰοῦ ἀἄθπῃ 85. νγὰβ εἶσ ἀϊθβ Νδοῖ- 

γῖομῦ παρ ϑέμοι!ς παξ. οἴνναθ βίομούθα ὃ Ὑεῖρὶ, Ὗ. 345. 
τὲ πᾶῦθ6 ἴοῇ ποῖ ΒοΡ. βίαίέ τέ ρϑβοῃγίερθη. 853. δεν 
ἐλ5 πἀοῆηϊέυμη χὰ Απΐδηρο δἷἰπθθ ϑαΐζθβ σὰ ΗΚ. 209, 
ἔθου ἀδββοίθθ τη νϑυθιπάσηρ τ ἄθη Ασέκοὶ ἀδ5. Ζὰ 
Υ, 90. Αὐυϊδογάειη. πη δία πὴ τὸ γάρ; τὸ -- ἱπέίρυς- 
Ραπρίγοη: ννῖθ ἰδὲ 65 Δ ἀ6Υ5. πη! ]οἢ (415 εἶπ Ἐτγθυαάθη- 
{ῃγᾶπο Ζζὰ νϑυοοἴβθῃ) ὁ ἰδύ ἀὰ5 5ΊΙοθθγα αἰν Ὠίθγγοη οἷῃ 
Ζριομοπ ἢ Τεῦεν τέ γάρ; 5. χὰ Ὗ. 1110. 

Υ. 4966 τέ δ᾽ οὐχί; ντῖα 5010 65. πίομῃε 3. 5. Ζὰ 

Ῥεῖβ. 97. μὴ δολώσαντος ϑεοῦ 65 εὐδία ἄθῃπ οἷπ 
Θούς τἀπ5 ἰἄυξοιθη,, νογρὶ. ϑόρη. Κοὶ!. 698 εἴπερ μὴ 
ϑεοὶ φψεύσουσί με, Απὶ. 1217 ἔ, εἰ τὸν Αἵμονος φϑόγ- 
γον συνίημ᾽, ἢ ϑεοῖσι Ἠλέπτομαι. 

Υ, 207 «8415 ὑθογζθυρθπαθ, βίομθιο, 5. Ομοθρη, 955, 
ΗΙκ. 6009. υγτ. Αμάγοιη. 820. 

Ὑ,. 268 πῖοιδύ ῃυδοϊμέθ ἰος δἴπθη ὙΠ. νν ἢ] Δ ΠΠ6]}-- 
τη ψΟῖὴ ΒΟὨ] ἐγ σθη ϑ᾽ππ6 οὐδ ἀο5. βοῃ! ἃ τἰσθὰ ΘΙ ΠΠῸ5 
(5. χὰ Βυπι.. 1093.). 16 πδομάσθπι πὴ 416 Οἰδηϊίίνο νοὰ 
λαβεῖν οὐδ νοῦ δόξαν δὐμᾶησεπ [ἅϊβι. ἴ9606γ ἄδῃ 
Οεπηϊᾶν θεοὶ λαμβάνειν 5. ϑορῃ. ΡΆΠ. 9412, 149] ; ἅδη- 
"οι θεῖ τυχγάνειν. 5. ϑορῃ. ΡΒ. 1315, Κειῦρον. ζὰ 
Χοπορὶ. πὰρ. 1. 4. 1ὅ. Ν, 7, 88. δυο ζὰ ΗΙΚ. 
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ΣΟΊΡΙΟΥΙΞΞ 

ἀλλ ἡ σ᾽ ἐπίανέν τις ἄπτερος φάτις; 

Ἀ4ΜΥΤΑΙΜΝΜΝΗΣΞΕ ῬΆΑι 

10 παιδὸς νέας ὡς κάρτ᾽ ἐμωμήσω φρένας. 

ΧΘΈΡΘος. 

ποίου χρόνου δὲ καὶ πεπόρϑηται πόλις; 

149. Ῥεῖ φέρειν. 5. Ζὰ 50". ΕἸ. 1477, ἀείρειν Ἀπί. 
4117 ἔ,. νυἱϑ!!εϊονέ δυο θ61 ἔχειν. 5. σὰ Οβοθρῃ. 959, 
ἀνασχεϑεῖν., 5, Ζὰ ΟΠοερῆ. 880, ἀρπαλίξειν. 5. Ζὰ 

ἔῃ. 967. 

Υ. 269 πὲ 806: δἔντα ἀἱοἢ οὐ! ἰγσοπᾶᾷ εἶπ ἀπ- 
Πυομεῖ σα 5. ( 5ἴοἢ Βεὶ ἀϊγ [εβιξείζθηαθ5) Οονᾶοδε ὁ ὕεθεον 
εαἰλλ᾽ ἢ 5. σὰ ΗΙΚ. 889. πιαίνειν δυζα! θη, εἰπηθἢμηθη, 

θεεαῖδθη, Ζυΐεϊοάεῃ Βίε!]βη., εγίγουθπ, 8. Υ. 1659 
πιαίνου μεαΐνων τὴν δίρεην, 5160. 6869 ἔγωγε μὲν δὴ 
τήνδε πιανῶ χϑόνα μάντις, Ριπάδν. Ῥυίῃ. 9, 100 
βαρυλόγοις ἔχϑεσιν πιαινόμενον, Χεπορθοπ θεοὶ ἜΣΕΣΣ 
παὶ Χ, ρΡ. 414 ς. οὐ γὰρ πιαίνει ταῦτα μυχοὺς πό- 
λεῶξς, Βελλεγὲ ἀπεοάοε. ρ. 81] λόγοις πιαίνειν" οἷον 
παραμυϑεῖόϑαι, Ορρίδῃ. Ἠαϊΐουξς. Κ, 579 ἑὴν φρένα 
πιαίνοντες, ἀαπᾷ δἰ οΠ 65 χὰ ΗἸΚ. 601. ἄπτερος νυυἱτὰ 
ψοπὶ ϑ ΒΟ αδέ ἀστοι ἐσόπτερος, ποιφη, γοὴ Ηδβυοῃῖοβ 
ἀυγοῖὶ ταχὺς εγκιᾶνί, 5. ΒΙοπιῆοιά χὰ ἃ, 8ὲ., ζὰ ὙΤΎυρεῖο- 
ἄογ, Ρ. 1351 ἢ δυοὴ ἀροϊίοη. Βμποᾶ, 1Υ̓́, 1766 ἀπ- 
τερέως. Ῥοοῖ ἰδὲ 65. ἢΐθν Ζὰ ψϑυβέθεμθη να ἤοπι, Οάνβ5. 
ΧΥΠΙ, δ7 τῇ .δ᾽ ἄπτερος ἔπλετο μῦϑοξς, πϑιμϊϊοῖ : ποῦ 
γεγῆϊεσεπά, δδξιοπα, 

Ὑς 9710 νθ (4εη}) εἶπθϑ ππροπ (πνογβίβπαϊσθη) 
ΙΔ ἀομθηβ νογβροίίεδξέ ἀὰ σὰῦ 56} πιϑῖπεπ αγβίαπα, Ὁ 
κάρτα Καπη δυςῖ πὶ γέας γνεγθυμάθηῃ νγεγάθεπ, ἴθεθεῦ 
αἷς Κῦγζε ἀθὺ Ὑθγοίθιομυησ 5. Ζὰ Οποθρι, 999. ἀθμη- 
᾿ϊομθ ϑέθι θη μαὲ Βιοιηῆεια χὰ Ῥγύοπ, 1099 (988) ρσε- 
58 ΠΠΙ6[{, 

Ὗ, ΩΤῚ βοὶύ νγϑομον Ζοῖς ΔΌΘΥ Πὺ ἰδέ Ζουβίογέ ἀἴ6 
Βιαάξ 9 ὕξεθον ἀθπ Οἰδπϊεν ἴῃ ἀεν Βεάἀριυΐαηρ 561 5. 
Ὑ, 272, Ιαίη. ασδιμπι, ᾧ. 8577, 9, ο. καὶ πδοὶὶ ποῖος 
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ΚΑ ΟΕΙΝΗΞΊΙ͂ΡΑ, 

τῆς νῦν τεκούσης φῶς τόδ᾽ εὐφρόνης λέγω. 

ΧΟΡΌΣ, 

χαὶ τίς τόδ᾽ ἐξίπκοιτ᾽ ὧν ἀγγέλων τάχος; 480 

Τα 2 ΠΝ ἩΠΙΝΜΕΓΣΞΙ ΤΊΒΑ, 

Ἥφαιστος Ἴδης λαμπρὸν ἐχπέμπων. σέλας. 
270 φρυχτὸς δὲ φρυχτὸν δεῦρ᾽ ἀπ᾿ ἀγγέλου 

συρὸς 
ἔπεμπεν. Ἴδη μὲν πρὸς ἕρμαιον λέπας 

ἀνῦοκί ἀϊ6 γεγνναπάογθησ 85, 5. Βορἢ, ΟΙά, 989, 1129, 
Ἀπί, 772. 1314. δυοῖ ποῖ τίδ, πῶσ α. ἃ.. 8. ῬοΥδοπ 

χὰ αν. ῬΠοΐη, 1979. νγοβϑὶ δέ τθδὴ Αἴβοῆ, Ῥεῦρ, 707, 
βάρη, Τγδοῦ, 3514. Απί. 1945, Εν. ΗΥρρο!]. 117]. 
Ἠοτγοδοί. 1, 11, Χεοπορῆ. ἀμπᾶρ. Υ, 8. ὦ ἃ. ἃ, δἴηΖα- 

. Δύροϑη Κᾶπη. 

Υ. 272 βοὶέ ἀδὺ 1οίζί ἀΐἴθβο5 ΓΑρβι!ού οὐΖοιρίῃδ- 
Ῥοπάθη ΝΝαοιέ, Ὀδθμαὰρίθ (τη61π6) 1οἢ, ἔθεον ἄθῃ ἰθηϊῖν 
δ. Ζα ΎΥ. 971. ἅνεν αἀ16 Ἀβάδθννυεῖδβα οὔθῃ Ζὰ Υ. 9257. 

Ὗ. 9735 5. ὕθεν καὶ σὰ Ῥγοῃῃ, 9ὅ8. τόδε τάχος 
ἴῃ 50 ομον Θ᾽ μη 6} 1 δ κοι. 

Υ. 974 ἥφαιδτος 85 ἘδαεΓ, γογρ]. ΞΌρ. Απέ, 193, 
1007 υ. ἃ. 

Υ. 21 ἴ. εἴη δυο ροβέίθῃ, ἈΌΟΥ βαπαάΐξθ Ζιιπὶ πη ἄθτῃ 
(μεθ 65. τοῖῦ ἀθπὶ πάθῃ.) 15 Πἰθ μου ( πδο ἢ ΑΥ̓ΡῸΒ.) 
ἀαγοῖ θη νουκάπαον Εἰδαον (ἀαγοῖ νου καπάθηάθβ Εἰθιιθυ): 
ἀον 1Ιῴα χυπὶ Εἰ Εἰ βθην γομ [μΘπη085. φρυκτος δοιϊίδέ 
ΠΟΥ οἴη Οὐΐ. νο οἷὰπ ἘδυθυΖθίομθη δηρσοζΖιπαθί. υυγα, 
Ἐδυογροβίθη, ὑπὰ 56. διῇ ον ν.9 0. 85:5, Ἀθδε- 

Ἰϊον αυοὸ φυλακὴ, φρουρὰ τα. ἃ., 5. χὰ ΗΙΚ. 616. 
16 Βοάθαϊυπρ Ἐθαογζοίομθῃ Ραΐίβε. πἰομβέ τνερθη ἐπ᾽ 
ἀγγέλου πυρὸς υπὰ νθϑθῃ “1δη. {Περεν πέμπειν φρυ- 
γτιτὸν [ὧν πέμπειν πρὸς φρυγτὸν 5. χὰ 5᾽εῦ. 504. ἀπὸ 
ἀνὔοκι ἀδ5 ΜΙ οὶ ὑπὰ Ὑ͵εγκζοὺρ δι5, 5. Μαϊ, Οἴγαμιη. 
δ. δ79, 5.1130. ΑἸΙς ὕυκυπάρη ΤΣ ἀγγέλου, ντὰϑ 

ο ἴοῖν ὈοΙθομαἰίθῃ ἴδὺθ 9 ΟὉ 5. φίϑιοί. ἰοἰοις Ἐγκιᾶσγαμπρ, 
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“ήμνου" μέγαν δὲ φανὸν ἐκ νήσου τρίτον 
5 ν » ᾿ς τ - 

ἤάϑῳον αΐπος Ζηνὸς ἐξεδέξατο, φ 85 
΄ ἐς 

ὑπερτελής τε, πόντον ὥστε νωτίσαι, 

οὗεΥ νοσθῃ Υ. 979, 984 (5. δυο Υ. 464, 469) ει- 
βουγοίθυηρ βίαι ἀγχγάρου, νὰ5 ϑυϊάαβ πίε ἄγχγαροξ, 
Ετγπιο!. δίαση. Ρ. 17, Εὐυβίαίῃϊοβ. χὰ Ἠοπι. Οάνε5. τ, 
Ῥ. 1853, Βεζίεγὲ απεεαοὲ. ». 912 πὰ 995 δὺ5 ἀΐδϑββηι 
Ἄετβθ δηΐθγθη, βθύ Καῆη, οΟς βομοϊηξ 65 ἸπΠΙΠΊΘΥ 
οἷῃ Οτδπιμδίκοῦ σὸη ἄθπη ἃπάθυπ δητὶθῆηξς σὰ ὨδΌΘη. 
πρὸς ἕρμαιον λέπας Λήμνου :ὰ ἀεΥ (οάεγ Ζὰ εοἶποι) 
ΔῸΒ ἀειη ΥΥ ἈΞΒῸΥ Πουυοτγασθῃάθη Εἰ βοπνναπα σγοῃ "μεπι- 
μῃοβ. Εδθδη 50 ἰδέ ϑόρῃ. ῬὨΪ, 1459 ἕρμαιον ὄρος Ζὰ 
γουβίθῃθι. ϑυϊθαβ ὑπὰ δπάθγα οὐκίᾶγεη 65. ἀυσοῦ ὕφα- 
λος πέτρα. 5. ΒΙοπιῆε]ά υπίοεπ Ζὰ Ὗ, 977. Αὐυβ ἑρ- 

μαῖον (50 Αἰάυ5) Βαΐ πιᾶὰπ Ἑρμαῖον δὴ Ὀεΐϊάθη ϑ' ἐδ] ]θὴ 
ἘδιδΟἢ., νγὰ5 ἀοΓ ΪΝΠηΘ. οἷἰποβ βεσσαβ δῖ θη Π05 56 
50}}. 

Υ, 217 {Π. ἄρῃ σγοΐξεπ Βγᾶπᾶ 806 νὸπ ἀον [η- 
561 (να! θοῦ δἰοἢ σοη [ΕΠ ΠῸ5 ΘΥΒ0Ὁ} ὕθθγπδαμπ ( ἰὔβίθ 
Δ Ὁ. βείζίε ἔογ Ὁ) δἷβ αὐτίθ. (ἀγι 6 η5) ἀϊ6 ΑἸΒοβῃῦπθ (65 
ἄδυπ (ἀϊα ἀθπὶ Ζϑυβ μοι σε Ἠδῆθ ἀθ5 Α{Π05), ἀπά (παπᾶ 
ΦνγαΓ}) ὕδουδίεϊ σθπα ( ῦεν. ἀεπὶ ΑἰΠῸ5 δῖον. θγῃθθθηά); 
50 ἀδΙ5 εῖ6. ἀθ5 δίθροτεβΒ. Ἀὔοκϑοη θεάθοκίς (δαΐ ἀξδμπιβοί θη 
βἰοἢ δὈβρίορο!θ), ἀϊθ Κααῖς (ἀ16 Ναῆγαηρ,, ἀθὺ ἔΠπίογ- 
Βα!ῖ, ἀθν Βγεπηβίο) ἀθν Ζὺν Ετοιιάθ ννυαπάθ! πάθη ΕἾ δπη- 
16 (ἀε5 {τεπάθνυογ Καπάθπάθη δου θα Υ5.). αἴθ ΕἸοΒέο, 
υνϑίονθ (ἀησεχζπαοῦ πϑηπ οι) ἢγ σοϊἀπίγδ θά 65 Τωϊοῃ 

6 δἷπθ ϑόηπο, Κυπαάϊτπδέ ἀ65 ΥΥ εἰν Ὀγοϊ ογβ ὙΥ̓ατίο, 
φανὸν. ντὰβ 4||6 Ὀτγκυπάθη μᾶθδπ.. Βαΐ πιᾶπ 'π πανον 
γδυνναπᾶοὶο, ἀὰ Αἰμοπαῖοβ ΧΥ͂, ῥ. 700, Εἰ ξαρέ : πρό- 
τερος δὲ τούτων Αἰσχύλος ἐν ᾿Δγαμέμνονε μέμνηταε 
τοῦ πανοῦ; ἀοοσῇ εηιβίδπά ἀδβοι δέ πανοῦ νυἱϑὶ οι, 
Ὑγ6 1} ἔλῦπου νὸρ πανοὸς ἀἷε βεάθβ ἰδ. οὐδὺ Αἰδεπαῖοϑ 
οἰεἰγία δὺ5β ἄξει (εἀξομίη!β. Δίθην ἅδε ἀΐθβθβ ὙΥ̓οσῦ 
ε. θεῖ ΒΙοιηῆεὶά χὰ ἃ, δι. άϑῳον., νἱβιπθὴν ᾿ἀϑῷον 
μιᾶς ἰοῖ βέαι Ἄϑωον μὰ ΒΙοπιῆοι ὰ σϑβομγίθθθη, 5. ἀθη- 
βδίθεη. 80 ϑὅόρῃ. Ἔδδιιγυ, Βύ. ΠῚ Θρῇόόαν ὁκοπιὰν 
Ζηνὸς ᾿Αϑῴώου. ὕεθες ἄδῃ αοηϊεᾶν νογοὶ. 5όρὴ. ΤΊΔΟΝ, 
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280 ἰσχὺς πορευτοῦ λαμπάδος πρὸς ἡδονὴν, 
πεύχῃ ,. τὸ χουσοφεγγὲς ὥς τις ἥλιος 
σέλας παραγγείλασα Μακίστου σχοπὰς" 

119] οἵόϑ᾽ οὖν τὸν Οἴτης Ζηνὸς ὕψιστον πάγον; 
ἀδ5. χὰ ῬὨ1. 490. --- ὑπερτελὴς ὑδθεοιβίεϊσοπᾷ, ἅθετ- 
Τᾶρθηᾷ, σνοὸῃ τέλεῖν ἴῃ ἀον Βοάρυίζμησ : Ππρσθίδηρθη, 
νου! Εύτν. 1}0η. 1549 τίς οἴκων ϑυοδόπκπων ὑπερτε- 
λὴς ἀντήλιον πρόσωπον ἐκφαίνει ϑεῶν; υπίρῃ Υ. 
ϑῦῷ ἴ, ὑπερτελέσαι μέγα δουλείας γάγγαμονς υπά 
Π ΟἾΠΟΙ δἴνναϑ Δ ΠάΘΥ ἢ Βεάευίαμρ ϑοΡΒ. ΤτδοΙ. 86 ἡγνίτ 
ἄϑλων τῶνδ᾽ ὑπερτελης ἔφυ. - τὲ υὑπά Ζννδῦ, 5. Ζῃ 
Ῥιοῃ. 208. πόντον νωτίδσαι ἀδεῃ Ἀὔοκεη 465 Μίβειεβ 
Ῥδάθοκθοη, βδβοϊαίίοη. 5. ἔυν, ῬΒοῖη. 684 ἢ, κισσὸς 
ὃν περιστεφὴῆς --- ἐνώτιόσεν, νγοδε! 5, ννβίομθβ Ηδθβυ- 
Οἰΐοβ ἀὐυγοῦ τὰ νῶτα - περιεσπέπασεν οΥκΙᾶν. ὮοοΣ 
Καπη πᾶ 65 800} οὐ κἰᾶγθη : 50 ἀδΐβ ἀὰ5 δίθον βδἷθ δυΐ 
ἐεη Βὕὔοκοη παίπὶ, σοῦ]. αν, τὰβ. θυ κ]. 562 ξαν- 
ϑὸν ρᾶτ᾽ ἐπινωτίσας. Αὐοὶ εὐκιᾶνέ ΟΝ γωτί- 
ὅσαι ἄἀυτοι τὸ κατὰ γῶτα λαβεῖν. ἘΠ], 525 ἴ,. ἐν δὴν 
ὕμαιμον, ἔμ πατρὸς ταὐτοῦ φύσιν, χρυσόϑεμιν., ἔς 
τε μητρὸς. --- ῖο δγογίε ἐόχὺς πορευτοῦ λαμπάδος 
πρὸς ηδον")ν πιδοίιβθῃ οἷῃμο ἀδχννϊβομοηβ οποῖζίο Αρροβί το, 
ὙΥ16 ὅθ, ΤΥΔοἢ. 160 τ. ταυρονίτογεῖ μὲν, δώδεγὦ 
ἐντελεῖς ἔχων, λείας ἀπαρχὴν, βοῦς, 5. σὰ Ὗ. 1258, 

διοῦ, 609. Ῥεῖρ. 889, ᾿ίββοπ ζὰ Ριπάδι, ΟἹ. 7, 13. 
ὍΠ5 Ζὰ ΕΠ. Θ87 ζΖυν. ΔΗ͂. ἰόχυὺς [ιοϊ δῦ ΠΟΥ ΟΝ 1,6- 
Ῥομποκγαῖξ, ἀθν {Ππογ δ], ἀογ Βιδηηῃβίοῖ, ννῖθ ἀπίθῃ 
Ὑ 908 ἀφϑόνῳ μένει ; ἀΒη]οῦ ν]θ  !ο]οῃῦ ὅορ!. Κοι. 
010 φϑίνει μὲν ἰόχὺς γῆς, φϑίνει δὲ δωώματοϑξ. --ὸ 
πρὸς ἡδονὴν σεβότι σὰ πορευτοῦ υπὰ Πεϊδῦ: ὑπ ΕἾοα- 
ἀθ Ζζὰ οὔΐθρϑῃ, 5. Ργοιῃ. 492, ὅόρῇ. ἰεκίν, 92]. ΑΚτιῖβ. 
Βι. ΠΙ πᾶν πρὸς ἡδονὴν λέγει, Ἐπ. Μεά. 778, [ῥὈ}᾿. 
Αὐ]. 1092: 5ο δυεῖν πρὸς χάριν, πρὸς χαρὰν (ϑορϑ, 
Ἴγδοι. 179), πρὸς τέρψιν α. ἃ. πεύκη ἰδ τὶ ὑπερ- 
τελὴϑ σὰ γεϊῥταάεη, ἀπ Ὀράραυξοί οπύνυθ δῦ δἴηθη Βοί θη 
ἘΤΟΒίΘηθασπι. ἀν δηρσεζά παρ νυογάθῃ 501}. οὐδ αἰπθῃ 
Βοομαυϊσεθαυίθη, δὺ5 ΕἿΟΠέθπἢμ01Ζ θαβίθῃθμάθη Ἠο]Ζϑβίοίβ. 
ὡς τις ἥλιος νῖς εἶπθ ἃπάογε ϑόομπθ, 5. δμηηοθαβ σι 
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ὁ δ᾽ οὔτι μέλλων. οὐδ᾽ ἐφρασμόνως ὕπνο 990 
νικώμενος παρῆκεν ἀγγέλου μέρος" 

Ὡ80 ἑχὰς δὲ φρυχτοῦ φῶς ἐπ᾿ Εὐρίπου δοὰς 
ΙἹεσσαπίου φύλαξι σημαίνει μολόν. 

Υ. δῦ. μαπίόστου. ντὰβ τιᾶη ἴῃ ΠῆΊαπίστου σοδπαοτέ, 
ἀπὰ ἔν οἴπθη Βεῦσ, δαοῖ {ἅν οἴπεη Νίαπη σεβαίεθη ἢδΐ, 
Βα θ6 τοῇ ἴῃ μαπιστοῦ υπροᾶπάθγί, Ῥεσ Βεῖρ δακιβίοβ 
δυΐ [65 005, νγεϊοῆθη ῬΙΪπἶπ5 52. παΐ, Ὗ, 351. 2. Εἰ, δη- 

Τὰν. ἀπά δ  νυϑίσῃοπη ΚοΙΠΘΥ ὑυϑὶθε νου Ζ ΚΟΙΏΠΙΘ ἢ 

Βομεῖμέ. Καπη Πΐδυ πύθρθη βϑίηθυ Οεγ οὔ Κεὶδ εθθῃ 80 

ὑγθηῖϊσ ψεγβέαπάθη ντογάθῃ, υ6 αἴθ ϑβίδας ρθε ΝΝὰ- 
165 πὶ ῬΦΙΟροππθϑοβ. μακιότη)ς ντᾶτα εἷηθ ΝΘ θη οΎ τὴ 
τὸ ᾿αριτστηρ (5. Ζὰ Ῥοῖξ. 684.). υπά Πϊοίβε ἀεγ γετῖ- 
Ἰᾶῃσογον, ἀν ΥΥ εἰ γε ογθυοῦ 465 ΕΘ θυζθίομθηβ. Ηϊογ- 
αὐ ννοῖβθὲ δυο Υ. 985. ἢ, ὑπᾶά παπηθμί! οὶ ὁ δὲ Βίη. 
ὟΥο 5᾽οῖ ἀθγξεῖίθθ. θοϑίυπάθῃ ἔδῦθ. οὐ δ ἄδθυὺ πξεὶ Ηδ- 

ἴοπθβοβ., οὐδὺ εἰποὺ ἴἢγ οπδοιθαγέθη, οὐδὲ δυξ πὰ οἷα, 

υυΣῖγὰ ἴοι ἀπρόροθεπ. ὁποπεὲξβ, εἰπῖσε ὁκοπᾶς, Ταύτῃ. 
ππὰ ὙἹἱςξ. σκοπαῖξβ, νυ ἢ βομθἰ !οἢ δὺ5 Αθπάργυπο. θ6Γ 
Αορουξαίΐν ἰδ θεῖ παραγγέλλειν τυἱομέϊσ., 5. υπΐθῃ Ζὰ 
δ 1179. 

ἈΠ 955... Ἐ δεμόγθη ἀϊς ΝΝαερδέϊοπθῃ δθθπ 50 0} 
Ζὰ ἄδῃ ῬΑΓΕΟΙΡῚΒ, νεῖθ Ζὰ ἄδπι δγθιπι Βπῖίαπι , 5. ΖῈ 
Ῥτοπι. 174. ἀφραόσμόνως, 5. τὰ Ῥεῖ5. 4095. ἀγγέλου 
μέρος ἀκ5 Βοίεδμδιηΐ, 

Ὗ, 285 ἢ, ξοπάεγῃ ἔδυπῃϊη ΌΪ5 σὰ 65 Ευτῖροβ ϑίγῦ- 
ΤηυθΠσΕῈη νύδπάθὶ πα σεν ἀθ5 Βναπᾶθβ Πϊομ ἀ65 δίεβα- 
Ῥίοπβ ΥΥδοπίοση Κυπᾶθ. ῬεῚ δίοβαρίβοιε Βεγρ ᾿ἰοσύ ἴῃ 
Βοϊοιία δὶ Απίμεάοῃ, 5. βδίχσαθοῃ [Χ. ρ. 40. ΡῬαὺ- 
Βαηΐαβ ΙΧ, 292, Ὑἱρρὶ!, Αθη, ὙΠ|. 9. ποῖ ϑίθρδδ- 
πο5 τπὰ ῬΒοίϊοκ ἴθ Ευθοῖα, ποῖ ἄδῃ ϑ'ομο αδῦ μετα- 
ξὺ Εὐβοίας καὶ Βοιωτίας. ἘοὉ. “Μεσσαπίου, υπὰ 50 
δῦο θεῖ δηάθγη Ομ δέ! !εση, μολὸν ἰδὲ τοϊέ ἑκὲδ 
ἐπ᾿ Εὐρίπου ῥοὰὶς σὰ νεγθίπάεπ. Ὑεγρ θίομθη, Καπῃ 
τδπ ἀοἢ ϑορἢ, Αμπέ, 1908 καὶ δεόπότῃ Κρέοντι ση- 
μαίνεε μολών. ὕὍσεθεν ἑκὰς -- ἐπ᾽ Εὐρίπου ῥοὰς ἪΝ 
τὰ ἔπ. 998, 8160, ἀξῷ, ὶ ᾿ 
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οἱ δ᾽ ἀντέλαμψαν χοὶ παρ᾽ ἤγγειλαν. πρύσω 
γραίας ἐρείκης ϑωμὸν ἅψαντες πυρί. 96 
σϑένουσα λαμπας ς δ᾽ οὐδέπω μαυρουμένη, 
ὑπερθοροῦσα πεδίον ᾿Πσωποῦ, δίκην 
φαιδρᾶς σελήνης. πρὸς Κιϑαιρῶνος λέπας 
ἤγειρεν ἄλλην ἐχδοχὴν πομποῦ πυρός. 
φάος δὲ τηλέπομπον οὐχ ἡναίνετο 8900 
φρουρὰ, πλέον 2 καίουσα τῶν εἰρημένων" 

200 λίμνην δ᾽ ὑπὲρ Γοργῶπιν ἔσκηψεν φάος" 
ῦρος τ΄ ἐπ᾽ Αἰγίπλαγχτον ἐξικνούμενον 
ὥτρυνε ϑεσμὸν μὴ χατίξεσϑαν πυρός. 

ξῷ (Φ ῷ 

Υ. 987 ἀντέλαμψαν ἰταμοϊεϊν, νεῖθ ἀυο λάμπειν 
5ι᾽οῖν Πππᾶοί, 5. ζὰ Υ. 752. 

Υ. 289 ΠῚ ἀϊ6. σονία ἶσο ἘἸαπηΘ. δθθὺ βρυδηρ' 
(ἀνδηρ) ἀυξοδδιβ ποῖ ππβομ θᾶ Υ (9 8η2. Π6}}.. ΟὉ 516 
δἰοιο πὰ γορ διάθ πῃίον να] θη νυτγ 6.) δον ἀ16 Εθ6-- 
πο ἀθ5. ἄβοροβ (ἀστοὶ νγϑῖίοθθ ἀοΓ Αβορὸβ ἱπ βϑοϊοίϊἃ 
ΤΠ οβ 6), οἰοιο ἄθπι ἢ6]}6η Νίοπάθ, 15 Ζὰ ἀ65 Κιςπαϊτοι 
Βογρθῦμ, ἀπ εὐνυθοκέ ( δοῆίθ 8Πη.) δἷπθ δηάθδγο ἘΪσο 
465 ϑεῃαέθαθυβ (οἷῆ δηήθυθρ 510 νυϑὶΐον νον γι μά 65 
ΘΙσπαίίοαογ). πεδίον ᾿σωποῦ, 5. πὰ ΗΙΚ. 4, 

Υ. 295. λίμνην Τοργῶπιν, ἔτάποες ᾿Εσχατιῶτις 
δομαπηῦ, ἴθ ἀοΥ αδρομα ἀοὺ κου βοῦου Πμαηάθηρο, 
8. Πιγπιοί. ῆαρτι. Ρ. ὅδ4 ἀπᾶὰ Ἠδβγοθϊοβ. ἀπίοῦ ΤῸρ- 
γῶπις. 

Υ, 996 Αἰψγίπλαγκτον, ὄρος Μεγαρίδος ὅ.080]. 

Υ. 297 τορία δῃ ἄθῃ Ῥοβίεῃ.. βοῖπθ Αμῃβίαϊίθῃ Ζὰ 
ἰνοῖϊθη ἴῃ Αμβθῆσηρ 465. Ἐδῦουβ. 4. 1. ἀὰ5 [1οὲ ἀδΥ 
ἘΊἸδιημθ δαΐ ἄθῃ Εἰ Παΐτοη γοϊοῃίθ ὈΪ δα ἄθη Αἰσὶ- 
Ῥἰδηκίοβ. υπὰ νογδηϊαϊβίβ 416 ὕδομθ ἀδβοι υϑύ σὰν νυϑῖ- 

τεγ Εἰ ογίβθίσζαη 465 ἔδυοιθ. ϑεόμος μοὶ βέ ΠΙΘΥ ἀν 
Ῥοκβίοπ, νυὔῖθ Υ, 8058 νόμου. Αδμηϊοῖ αιη. 3591. μη- 
χαρίξεόσϑαι ἰδ νοὸπ γε ασοῦ σου οβοίαρθη πγογάθῃ 
βίαι μὴ (τη. δὴ} χαρίφεσϑαι, ννὰ8 Κοίπθῃ ϑἴηπ 
δῖοθο, θὲ5 Ῥγογὺ ᾿ἰδῦ νοῦ μῆχαρ σοὐϊάοέ, νυ ἐαρί- 
ὥειν, ϑεγαρίξειγ νοῦ ἕαρ, ϑέναρ, απᾷὰ ᾿αῦ πϊς μηχα- 
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πέμπουσι δ᾽ ἀνδαίοντες ἀφϑόνῳ μένει 308 
φλογὸς μέγαν πώγωνα. καὶ Σαρωνικοῦ 

θ00 πορϑμοῦ κάτοπτρον πρῶν᾽ ὑπερβάλλειν 
πρόσω 

φλέγουσαν᾽ εἶτ᾽ ἔσχηψεν, ἔς τ᾽ ἀφίκετο 
᾿“ραχναῖον αἷπος, ἀστυγείτονας σκοπάς " 
κἄπειτ᾽ ᾿Δἀτρειδῶν ἐς τόδε σκήπτει στέγος 310 

νάσϑαι ρἰεδῖοια Βεάθαίαησ, ἴθεθον ἄθη Θθπῖν ἀδθοὶ 
5. Ζῃ Ρεῖβ. 307, νῖο βίῃ! δείπγων ἑἐπορσύνοντο διηάοεί. 

Υ. 298 ἢ 5ἰ6 (ἀϊε Εἰδυθυννᾷ οθγ) βαοπάθπ ΔΡ6Ὶ 8π- 
Ζπαοηα ἀστοὶ τ ΙΒ! Ομ θη 5(οΥ ἀθγ ΕἸ διηπιθ σϑυνα τ σθη 
Βαγί (εἶπα Βομθ Εἰδαδυβᾶθ!θ ) 50 ἀαΐβ β'θ δυο (5ορ8γ) 
ὮθοΓ ἀδβ ϑδγοπίξοβθη ϑυπάθβ 5 ομθαγοπ (σοῖ Αἱρὶ- 
Ραπκίοβ δὰ ἅθθγβθῃθδγθη) ὙΥβργαησ νγεῖξ ἢϊηῦθεΓ- 
τοϊοία ἢασπιηθπά ; ἀδπη βίϊγζέθ ἄδπῃ Καπὶ βἷθ Ζὶ ἀδὺ 
Αὐδομηδήίβομοη Ηδῃθ, ἄθὺ βίδάίπαμοπ (πηννοὶέ ΑΥΡΟβ 
᾿ΠΙεσοπάθη ) γΥαγίε. Ὅδν ΡΙ]υγα ! β πέμπουσι ἀνδαίνον- 
τες ἰδ ἄθιν ϑίππθ πδοῖ δυ ϑεόμὸν Ὀθζορεθ. ἐγνδαέ- 
οντες Τὰν ἀναδαίοντες, να ἀνδέκτωρ Αἰ5οῖ. Βτ. 180, 
ἄνδεμα., ἀνδεόμὸς, ἀνδέω, ἄνδιπε, ἀνδίκτης, ἂἄν- 
διχα, ἀνδύεται, ἄνδωηπε. --- μένει ἀυτοῦ Βτεπηβίο ιν, 
τυ Ὗ. 980 ἐσχύς. --- φλογος πώγωνα, 5. ΒΙοιπῆε!ά 
ΖζΖὰ ἃ. 5ι., Ὑδιοκοηᾶγ Ζὰ ἔυγ, ῬΒοῖη. 196], [0606 Γ 
πρῶν τσὸμ νογξβρεϊπροπάθη δίεεγοπ 5. Ζζὰ Ρϑῖβ. 86. 
Βεγημαγαν ννῖϑ5. ϑυπίαχ ρ. 80 ογκιᾶτο καάτοπτρον πρῶ- 
γα ἀυτοῖ ϑρ᾽εβ ει ἤᾶοθμο, γεγο] ομοπαὰ Αὐὶβέ. Εγὅβοι. 9207 
βατράχων κύρνων, Ἐτὶοά, 1009 χῇ κώδων ἀκαλαν- 

Θὲς, γῦρο! 1558 κάμηλον ἀμνόν τινα, ει. σἠεέογ, 

Ρ. 200 ᾿ἀταλάντη τριήρηξ. --- ΗΙΚ, 109 1, ἄτα ἀπάτα 
ἀυγοῖ ἀϊα Βομπαδθηιᾶυδοδυῃρ, Ζὰ ΗΚ. 257. -- ὑπερβάλ- 
λειν φλέγουσαν [ὧς ὥστε ὑπερβάλλειν φλέγουσαν, 5. 
Ζι Ὗ. 9, φλέγουσαν Ὀεζιεμιέ 5ῖοὸ δυῇ φλογός. Βεγηῆ. 
νυ. 5. Ρ. 88 νεγριεἰοι 11. ὦ. 489 ὀρνίϑων ἔϑνεα 
.-- ἀγαλλόμεναι, Ἠεβὶοά. Τπεορ. 891. φῦλαι γυ- 
γαιῶν -- οὐ σύμφοροι, Ἐδπσππι. 49. Ἐρὶποπιὶβ Ρ. 
θδῷ, ο. τὴν τῶν ἄστρων φύσιν --- χορεύοντα, Δροϊ- 
Ἰοὰ |, 810 στόμα Θερμώδοντος --- διυκείμενοι. θ16 



4ΙΓΑΜΜΕΜΝΑΝ. θὸ 

[4 γφ.9 9 , 3 , ’ 

ἄος τὸδ΄ οὐκ ἄπαππον ἰδαίου πυρός. 
900 τοιοίδε τοί μον λαμπαδηφόρων νόμοι, 

ἐξὸν , Ἔ , Ρ 
ἄλλος παρ᾽ ἄλλου διαδοχαῖς πληρούμενου 

ὙΥΙΘἀουμβοϊυπσ σοπ εἶτα, ἃ. 1, ποῖ ἄδιῃ {ΠἘθογραησθ 
δον ἄθη ϑδγοπιβοῆθη Νίθου θυ 56. ππδομέ ἀἰο θάσ [6 Ὁ- 

μαίυ: ἄμ! οι Υ, 9602 ὡς πρᾶξεν. ὡς ξχρανεν, 1440 
ως ἀνδρολέτειρ᾽. οὡἧ --- ὀλέδαόσα, 80 πῶς ὉΠορρἢ- 
84, δὲ Οποερι. 325 ἔ, ᾿ραχναῖον αἷπος ἴῃ ΑΥρο] 8, 
νεῦρ]. Ραυβᾶπη, 11, 95, 9 ἔστι δὲ ὄρος ὑπὲρ τῆς Λή6- 
όης τὸ ᾿ἀραχναῖον, πάλαι δὲ ΞΙαπυσελάτων ἐπὶ Ἰνά- 
χου τὸ ὄνομα εἰλήφει. ᾿θ]οπιῆε! ἃ σὰ 4. 81. 

Υ. 804 φᾶος τόδε ἀδ5 Πδιιοι ἀδβοὶθβέ, δα ἄθν 
Αὐδομπδιβοθθη Ἠδηθ πᾶ! οῦ. οὐὖὐε ἄπαππον ᾿Ιδαίου 
πυρὸς κ5ἰαπιηεμᾷ νὸπ ἄἀθιπ ὑγδρυϊπρίοιοη [ἀαιϊβοοπ 
Ἰΐδιιθυ, ἀυγοῦ ἀδββοὶθθ νϑγδηϊαίβί, Αδδη ον Υ, 657 

᾿ἀχαιῶν οὐκ ἀμήνιτον., α΄. ἃ. Ὀίοβοῦ ΨΟΥΒ. ὑπᾷ 8116 
Τοϊσθηάθ 15 Υ. 1057 τ6ῃ]6ὴ ἴῃ ἀογ δθηϊοθϊβοῆθη ἀπά 
ΥΥ οἰ π|6 τ Ηδπαβομε τ, 50. νυῖθ ἴῃ ἀθ5 ἀἰάιι5, βοθοτῖ- 

{6105 υπὰ ΤΠ αγποθυρ Αὐυβσαῦθη, ὙἹοΐογιβ ας Ζυριβέ 
805. βοῖηον ὑγκαμάθ αἶα μοΚο δυβσοία τ, 16. ννθηῖσοι 
Ἡδπαβοθεῖ 6 η., νυ ἀθπη Αραιηθιηηοη νο ἰβιυᾶμαῖς δηῦ- 
Βαϊΐθπ, ἀϊα Ευμοϑίθοῖθ πὰ ΕἸ]ογ ποῦ θ. βομοίπθῃ 
416 ΒἈαοθηβίομ ἀ65. ΤΥ ΚΙΠΙΙΟ5. δύ γα. χὰ Βα ΌΘη, 

Υ, 805 ἢ. 50 5ίδβίνιθπ θθγοιθ ἀον Β'ακΚειγᾶσονῦ Αθ- 
(ποῖ! ρθη (Ροβίθῃ.), ἀἷθ εἷπθ νοὸὴβ ἀθὺ ἃπάδγῃ ἄμσγοῖ 
Ὁ εθογηδθιπθ δύ 6 νρογάθῃ (ἀθν θῖῆθ ποῖ αἴθ Εἰ Κ- 
Κοίῃ ἀθθυπθιμηθῃ): 685 βία δῦρυ ἄθι Ζιδγθῦ ππᾷ Ζὰ- 

Ἰοιχῦ ἰαυΐθημαθ (ἀὰ5 οὐϑίθ ὑπὰ ἰοίζία Εἰ δυθγζθίοῆθη Δ ὈθΓ 
ἰοῦ ἢ Γ ἀδδ5 ᾿ΙΘὈπέθ: 16η65. νυϑὶὶ 65 ἀϊθ ουβίθ Νδοιγιοῃξ 
γὸπ ἀδν Εἰππαδηθ Ἴ γο͵ὰ5 σὰ; ἀἀ5 [οὐΖίθ, νυϑὶ! 65 Τὴ 11 
αἷς Νοβυϊοῦῦ δου γδοῆίθ). Εἶθ σὰ. νυῦῖθ. 65. βοῃμδὶηΐ, 
ΖΝΥΘΙ Ατγίθη ἀθ5 Εἰ δοκοιδυΐβ : αἀἷθ οἰηθ. ννοῦθὶ τη ΓΘ ΓΘ 

Ζυρ]οῖοῃ ᾿Ιθίθη. ἀπά ἀθεϊθηϊρο ϑἴθοοῦ νύδι. νυθὶοῃοῦ 
ΖιιοΥδΌ τὰϊ ποὺ Ὀγαππθηάθ Εἰδοκοὶ διὰ Ζ16 [6 δηκϑιῃ ς 
ἀἷθ δηάβθγθ, νγυῦοὶ εἰηζθίμθ ἴῃ ροννίββθη Επτου παμρθη 
ΟΠ Θἰπδηάθυ.. ψ]θ! ϑῖοο Ὀ6ὶ δηροχ μἀοίθη Ἐδιιθῃ βέίδη- 
ἄδβῃ, ἀδηλῦ δ ἀϊθ οὐννὰ δυϊοβοίιθθ δοκοὶ νυϊθάθυ δη- 

φίμάοπ ὑπὰ ἀἷθ ᾿μυΐξογηυπρ θθομμθη. Κοπηΐθ, 90 Υ 
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Ὁ ΦΙΩΝΒ -" , “ ΄ 

ψιχᾷ δ΄ ὁ πρῶτος καὶ τελευταῖος δραμών. 

χαυοτδύ ἰαπίθπαθ τητ βέθ βοὶπο ΕἰΔΌΚΟΙ 5 Ζὰ ἄδπὶ Ζυγοιίθῃ 
Ῥοξίθῃ Ὀγησεπ. υυθί ον βῖ6 ἄδηῃ Ζαμῃ αγι 6 η Ὀγδοβίθ, 
ἀπά 50 ἴοτέ. Νυν ἀϊθ υυᾶγθη ϑιθσθν, νγϑῖοθα παῖ Ὀγαη-ο 
ποηᾶθυ Εἰδοκο] 61 ἄἀθπὶ πᾶομβίθη Ῥοβίθῃ δηκᾶῖπθη, 16 
Ἰείζίοσα Αὐτὸ ἰδέ ΒΙθσ Ζὰ νϑγβίθῃθη. Ὅϑγρὶ. Ἠδγοαοίύ. 
ὙΠ], 98 ὁ μὲν δὴ) πρῶτος δραμὼν παραδιδοῖ τὰ 
ἐντεταλμένα. τῷ δευτέρῳ. ὁ δὲ δεύτερος τῷ τρίτῳ" 
τὸ δὲ ἐνϑεῦτεν ἤδη. κατ᾽ ἄλλον διεξέρχεται παρα- 
διδόμενα, κατάπερ “Ἑλλῇῃσι τ) λαμπαδηφορίη, τὴν 
τῷ Ἡφαίόστῳ ἐπιτελέουσι. τοῦτο τὸ δράμημα τῶν 
ἕππων καλέουσι Πέρσαι ἀγγαρήϊον, ΡΙαΐί. 46 1ερρ. 

ΨΕΈΤ. δῦ. Ὁ "45 ἅπερ λαμπάδα τον βίον παραδί- 
δύ δὲν ἄλλοις ἐξ ἄλλων. Ῥαυβδη. 1. 850 ἐν Ἄκαδη- 
μίᾳ δέ ἐστι Προμηϑέως βωμὸς, καὶ ϑέουσιν ἀπ᾽ 
αὐτοῦ πρὸς τὴν 71 πόλιν ἔχοντες πατομένας λαμπάδας. 
τὸ δὲ ἀγώνισμα ὁμοῦ τῷ δρόμῳ φυλάξαι τὴν δᾷᾶ- 
δα ἔτι πκατομένην ἐστιν᾽ ἀποσβεσϑείσης δὲ, οὐδὲν 
ἔτι τῆς γίρηϑ τῷ πρώτῳ, δευτέρῳ δὲ ἀντ᾽ αὐτοῦ μέ- 
τεότιν" εἶ δὲ μηδὲ τούτῳ καίοιτο. ὁ τρίτος ἐστὶν ὃ 
Ἐρατῶν" εἰ δὲ καὶ πᾶσιν ἀποσβεσϑείη, οὐδείς ἐότιν 
ὅτῳ παταλείπεται τ νίκη, Ῥίαττο 46 τὸ τιωϑὲ, 111, 16, 
9 χιέτιο οωτδ ἰαπιραάα ἐξδὲ ἐσταάο, Τωμοτγεῖ, 1Π|, 

78 εἰ φιιαδὲ ομγδοτεδνίέαξ ἰαπιραάα ἐγα ἃ τι ἐς 
Ῥογϑδίωβ ΚΓ. 16 φιῖὶ ργίον 685 οὐχ τι ἐπ ἄθοιτγο 

δὼ ἰαπιραάα ροδοῖ53 ἥ“μοίου αὦ Ἡδογέππίμπι 1}. 
46 φιιεπια ἄπιο ἄτεπὶ ἐπὶ ραϊαφδέτγα μὲ ἑωαεάαξς 
αγαετιέε5 αἀσοοίρτέ οοἰθτίον δὲ τι Ομ 7 81: 60 11-- 
ἐΐπο φαπιὶ ἐ{{ε. φμὶ ἐγχακάϊέ, --- ρτορέοτεοα 

φιοά ἀεξαεϊραΐιδ οἰσδοῦ ἐπιέοοτο ἔαοεπι --- 
ἐγσχαάϊέ. Νρηγ 5. ἴη ΒδοκΚΠἢ 5 ϑέδαίβῃδυβῃαϊίαησ ΘΓ 
Αἴδβεποῦ 14, ρ. 496 ἢ, τοιοίδε δυξ βοϊίοβ Ατέ. 5. Ζὰ 
Ῥτοπι. 1192. νόμοι, νεῖβ οθεπ Υ. 9297 ᾿ϑεόμόξ. ----.- πλή- 
ρουμενοῖ νυϑϊοιθ θεσαθέ, νϑύβθῃθῃ υγογήθη, τπϊῦ ΕΔΟΚΕΙπ 
πᾶπ!οἢ, γογ 6], ΕΓ, τὰ5, Ηδυδοὶ. 572 πεύπκαισιν χέρας 
πληροῦντες, υἀπίεη Υ, 79 χειρὸς οὐ πληρουμένῳ, 
1192 ἢ, ὡόπερεὶ πρὸς τῶν φίλων χεῖρας Ἠρεῶν πλή- 
ϑοντέεξ, 
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“Σ ; Ρ ὥ τέχμαρ τοιοῦτον ξύμβολόν τε σοὶ λένω, 515 
ι 

ἀνδρὸς παραγγείλαντος ἐκ Τροίας ἐμοί. 

ΧΟ ΘΕΣ: 
-ὕ9- ᾽ ΟΣ ΝΒ “4 9510 Θεοῖς μὲν αὖϑις, ὦ γύναι, προσεύξομαι. 

5 “Ὁ Ἂ 3 λόγους δ᾽ ἀκοῦσάι τούσδε κἀποϑαυμάσαι 
-Ὁ Ἃ 6 ’ ’, 

διηνεχῶς ϑέλοιμ᾽ ἂν, ὡς λέγοις πάλιν. 

ὙΠ ΤΠ Ν Ἡ Ξ ΤΙΡΩ͂ 
» β Τροίαν ᾿Δχαιοὶ τῇδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐν ἡμέρα. 320 

οἶμαι βοὴν ἄμικτον ἐν πόλει πρέπειν 
»» 2 3 -»Ἥ [4 91 ὄξος τ᾽ ἄλειφά τ᾽ ἐγχέας ταὐτῷ κύτει, 

ππππσοππππστπι--- -- ς-ςἮὀἔἷ-----ἕ --Φ ὦ ὦΦς-Φ--ἢἧ ποτ οι ςἘὉοὉτοΦοΦοΦοΦορορρρΡ 

Υ. 908 Γ, βοϊοϊοπ Βεννοῖβ ὑπ Ζοίομοπ. προ’ ἰοὴ 
αἰν γοὰὰ ἀθπὶ Οἰθιμδ δ, 46 νοὰ ΤγοΪα ἀὰ5 πὶ Καπᾶδ 
δᾶ. τοιοῦτον ΕἾον., ἔαυη., τοιοῦτο Νὶοΐ. νεῖθ Ργομι. 
8035. 85, δυο Ζὰ Οβοερι. 1010, Βεῖάβ ΕὉτιμθη βἱπά 
δυΐ, ἴδῃ Ἰοάοοι θεὶ ἀἄθπ ΤΥΔρΡΊΚΟΤΗη βᾶυῆρογ. 

γ. 810 αὖϑες Δἰβάδμη., ΠΘΥΠΘῸΙ., πδομῆδῦ, ἴΠ6 06 1 
ἀϊς βίδοιβ 5, Υ, 946, 

ΟΥ͂,, 811 Εἰ ἄοοι νυχηϑομέα ἰοὴἢ ὙΥ0ἢ], ἀἴ656 Βδάρδη 
Δυ ΒΓ ΒΥ] ον. (ΠΟΟΐ νγεϊίθυ. ) Ζιὶ γογπθῆπιθα ἀπά χὰ θ6- 
ὙΠ ΘγῺ, 50 (15 ἀτι νυϊδάθι ἀὰ5 γγογέ πϑῆπιθῃ τη σοϑί, 
πέλει ν νο, Ε. Ζὰ ΙΕ, 200... ὡς τὰν ὥστε, 5, Ζὰ 
δου, 949. Ῥὸν Ορίδιϊν. νυπβομοπᾷ ἀπὰ μὰ ΟΠ ΟΟΝ 
8. Ζὰ 5160. 998, 

Υ. 519 δῦ παοῖὶ ἡμέρᾳ εἶπα ΚΙεἶπα Ῥαῦυξα σὰ ἀθπ- 
Κοη. ΚΙγίαϊπιποβίγα θθρίημδ ἴῃγα ΘΒ] ἀθγαπρ ἄθϑβθῃ, 
Υὰ5. δορθηννᾶνεσ ἴῃ Ττο]ὰ γοῦσοἢδ., ὑπὰ γοϑυβθίχζί ἄρῃ 
ΟΠον ἀυγοῖ αἴθ ὙΥοΥίθ ἀἴθβοβ ψδιβθ5 πϊζίδη ἴῃ αἶα ϑ8-- 
οΠ6. ᾿ιϊποῖῃ : ἄθηκα ἀἶν, πιοὶηξ 5169 ἀἄΔ[5 αἀἷθδ Αομαῖοῦ δ 
ἀἴεβον Τὰρα Ττοΐα ἴῃ ἰμγον Θδνναῖς μαθδπ. 

Υ, 8514 Κῦπηξε πᾶ, ἀπὶ δἷπθ γενυδιηάππρ χὰ θ6- 
Ὑνϊτκοη, δ΄ ἄζμιριτον βομγεΐνθη. βοὴν ἄμικτον οἷπ υπ- 
διδυιμοὨΐ ΟΠ 65, γΟΥνυγγίο5 ΟΘΒΟΪΓΟΙ, νυ 5, 99] πά- 
ταγον ἀμιχα. 

Υ, 915 ΕΠ ννῖθ ἀὰ (πᾶπι! 6}, νυγεππ ἄὰ ᾿πδῖσ ἀπά 
ΟἽ] δυβροββαϑί ἴῃ ἀδββοῖθε Οἰεἴδί5.. 65. νυοῦὶ αἷ5 αὐτιθαμά- 

ῷ 
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διχοστατοῦντ᾽ ἂν, οὐ φίλω, προσεννέποις. 
καὶ τῶν ἁλόντων καὶ κρατησάντων δίχα 
φϑογγὰς ἀκούειν ἐστὶ συμφορᾶς διπλῆς. 5:95 
οἵ μὲν γὰρ ἀμφὶ σώμασιν πεπτωκότες 

920 ἀνδρῶν κασιγνήτων τε καὶ φυταλμίων, 
παῖδες γερόντων, οὐχέτ᾽ ἐξ ἐλευϑέρου 
δέρης ἀποιμώξουσι φιλτάτων μόρον. 

ΠΟ. σεοξοπάεγέ Ῥαπθηπθη πιδομίοβί ̓  50 Καππ πῆδπ Δα οἢ 
εν βΒεζννυησοηθη τππὰ δἰθρθηάθη Αθυίβουπ οι σοβοηθδογᾷ 
Βόγθῃ δου ἴπτ ἀορροὶτοβ Θθβοιῖοκ. Μϑδη Κἂππ γὰρ 
εγσᾶηζθῃ, 85. ΖῈ δ1εν. 79. 8 οὐβίβ τὲ ππᾶ ραὶ δπί- 

ΒΡΥΪΟΒῦ 510. πὰ Καπη ἀυγοῦ νυῖθ -τ 5ὸ Δ 6 ἢ ὕθει- 

“βείζί ννυογάθη, ὥὅ,.. ζὰὝ Οβοθρῃ. 67, Εππῃ. 965. ἄλειφα 
ξῦ εἶπα Νεουθηΐογια νὸρ ἄλειφας, ἀλειφαρ νὶς λίπα 
νοη λίπας, λίπος, 5. ΒΙοπιβε!ά χζὰἔΠ Σ᾿ἀ. 5... Βομποίοὺϑ 
ὙΥδγίογθυοι υπίον ἄλειφαρ ἀπά λέπα, Βυϊζίπιαπη5. δυδῖ. 
Οἴϑππι. ὃ. ὅ8, 5. 9294 ἡ ὕερει ἀθηῃ Ὀδέϊνυβ ταυτῷ 
κύτει [ν εἰς ταυτὸ κύτος, 5. Μαίιῃ. Θταπι, ᾧ. 401, 
5. δυοῦ χὰ ΗἸΚ 298, ἴθυπι. 6ὅ8, ὧν ρσομότε χὰ προό- 
ἐενγέποις, ἀπὰ διχοστατοῦντα οὐ φίλως ἰκσξ πὰ νϑευϊη- 

ἄεη. ἴεθεν ἄδθη ἴῃ τῶν ἁλόντων καὶ Ἠρατηδσάντων 
ΠῸΓ οἰπηιὰὶ ροβοίζίθπ ΑγΩΚΟΙ 5, Ζὰ δῖεῦ, 498. Εϊη8 
ἈΠη Ιομ6. 516 }|6 ἰδὲ Ηομπι. Πα. 1Υ, 450 ἢ. ἔνϑα δ᾽ ἅμ᾽ 
οἰμωγή τε καὶ εὐχωλῇὴ πέλεν ἀνδρῶν ὀλλύντων τε 
καὶ ὀλλυμένων. ὕεθεν δέχα υ. ἃ. αἷβ Ῥτεδαϊοαί 5. Ζὰ 
Ῥγοπι. 9929 πη ΒΙοπβοι ἃ χὰ ἃ. 8ι, φϑογγας 5ιεμῦ ΠἰεΓ 
τὴϊξ οἴπθηὶ ἀορροιίεα (ἀδμιίν. 

Υ. 319 ἶ Ἰοπ6 (416 Ττοοῦ) πᾶ! το δον 1μϑἱ θα 
Ἰοροπά ἀθὺ Οδίίθη, νῖβ ἀθῦ Βιάάον. ἀπὰ Εὔγζευροῦ, 
ΒΘ] Θ τ δἰ Κιηάον ΑΠΡ ΘΒ ΠΟΥ (νγῈ πη 516 οἰ θοῇ 805 
τογπομθη Ηδοβουη βίδπιμιθῃ ), πἰοῃς ΠΘ ἢ 805 ἔγθὶθ πὶ 

Ηαϊσο (85 5κίανθη ) ἀθν "᾿ πουθυβίθπ (Τῃγῖσθη) 'Τοά. 
1658 ὙΥοτία θθΖίθηθη β᾽οἢ, 50. νυῖθ ἀ16 ἔοϊρϑπάθῃ, τη ῃῦ 
αυῇ συμφορᾶς διπλῆς. 815 δυῦ ἀδ5 ]8ευτίσε, τὲ καὶ 
Καμη Ζινοὶ Νοιηϊπᾶ νου θίπάδη, 50 ἀδΐρ ποοῖὶ οἷπ αὐ6 5 

(ἀνδρῶν) νεγαυβρειέ, 5. Υἰ. 477 ἴ,, ϑόορῇ. Κοὶ. 287, 
Οἷα, 1315, δοῃ νἱβι!θῖοῦς ΡΠ, 491, οοῖ Καπη πᾶ 
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τοὺς δ᾽ αὖτε νυχτίπλαγκτος ἐκ μάχης πό- 
νος 9290 

νῆστις πρὸς ἀρίστοισιν ὧν ἔχει πόλις 
᾿ 820 τάσσει, πρὸς οὐδὲν ἐν μέρει τεχμήριον" 

ἀλλ᾽ ὡς ἕκαστος ἔσπασεν τύχης πάλον, 
ἐν αἰχμαλώτοις Τρωικοῖς οἰκήμασιν 
ναίουσιν ἤδη, τῶν ὑπαιϑρίων πάγων 330 
δρύσων τ᾽ ἀπαλλαγέντες, ὡς δυσδαίμονες 

380 ἀφύλακτον εὑδησουσι πᾶσαν εὐφρούνην. 
πο “5... Ὁϑῦϑὕϑ ὃὕ0ὕ. 0.0.0 0 4“ ὼὺ 

8 Οἢ ὥδθευβοίζοη : δον αἷθ Τοιοῆθη ἄδν δίδπηθε,, γος 
Βο νυ βίουίου βουνοὶ αἱβ εὐΖουρθηάεν, 16 νυ ίϊοπίδ ἶσα 
ΙΔ ΠΠΒΟΠδὕς ννᾶν παίαγ! ἢ πὶ πιδιβίθη ἄθπ Ἴ 046 υπηίοτ-- 
γνογίεη, παῖδες γερόντων Κιπάοι ἀδΥ ΑΠΡΘβΘἤθπθη, 
ΒΌΝΨΟΝΙ τη δ ῃη! 1 οἢθπ αἰ νυ δ] ΟΠ θη ΟΙἜβομ θέε, 5. Ηο- 
16 Γ΄. ἔθσεθεσ ἀϊθ ἀυτγοἢ ΟΡ ΡΊΙ ΘΙ ἢ δυρΖσυάεοκοπάθ Αρ- 
Ῥοβί(ἰου νϑιρ]. ΗΙΚ. 995. 50. βομοίπθη ἀΐδβα γγογίθ 
γεΥβία 46 η΄ νγογάθη Ζὰ πιΐβδεπ. [60 6Γ γέρων ἴῃ ἀεν 
Βεἀθυίζαπρ: δηρθβθιθῃ. ΜΟΓΠΘΗΠῚ , Θιγννῦγαϊσ 5, Ζὰ 

ΕΠ Ἔγϑε: "2. 

Υ. 5285 ΠῚ ἀἷε δηάδγη ( ἀϊῈ Ηδ]]θπθη.}) Δ 6Υ ἄἀδδ6- δθη βίβι!ς ἀϊθ πδοβίβομννει επαο, Ἠυηρσοῦ ογγεσθηάθ Απ- 
δίγθησιαπρ 465 Καιηρίεβ χὰ ἄἀδὴ ΕἸ διάοκοθη ἀογογ, νν61- οἰ αἀἷθ ϑίδαί μαΐ (ζὰ ἄδη {ἢν ἀϊδ διδάξει, θοβυπιίεπ 
Ἐγάμμια]θη}), πᾶοὴ Καίπθη ἴῃ ἀ6Υ ἈΦ Βθηο σα θοβίθῃθη- ἄειη Μίθγκηια!]α (υμπα ἀαΐς ἀαθοὶ εἶπ θδδιπηπέε ΒΘ ἢθπ- ἴο!σ 6 θθιμουκθαν 15). γυρτίπλαγητος ἐρ μάχης πό- γος νῆστις ἀϊδ Απδίγθηρσαῃς 465 ἀυγοῖν ἄθη Καιηρῦ θ6- νυλγκίθη. πᾶσι! ἤθη ὕὑμῃϑυβομ νυ ἴθηβ.. ννοίοδ Ηυηροῖῦ Εἰγεσί, ἕμκ μάχης ἰδὶ νυῖθ Υ, 39 ἐν μέρει ἀδαννϊδοιοη- δεβίεβ!!ῦ, 5, ζὰ Ῥγοῃ, 416. γῆστις (Βάτη. νήστεις), 5.20 Ῥίοω, 602, οὖν ἀυγοῖ ἀϊα Αἰἰγδοιίοι [ὧς τούτων ἄδες, «τς εν, μέρεα ἀθν εἰμ παοῖ, 5, ΒΙιοηιβοιά ζὰ ὦ, δὲ, 

Ὗ. 829 ἢ, εὸ ἀκα ἀϊβ (νομοῦ) Ὁπρ!οκβοιῖσοπ ᾿ἀπάυγομννδομέ βομ]δῖοπ Κῦππθη οἷπδ δᾶηζα Ναοῃξ., [πὶ Πμᾶροῦ Κοππίθῃ βδἷθ πιο ΠᾺΡ οἴηϑῃ ΓΠΘΙ ἀθν Νδοηε ᾿ ΠἸΟΒΙ ἔθη, ἀθη ἃπάθγηῃ μιυ[βίθῃ ἰδ γϑομο βέθμθπη, Ηαϊθι 
Ἀπ 

-’ὖ..--.........- 

τος κανννντο τ πα 
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“ ’ Α 

εἶ δ᾽ εὐσεβοῦσι τοὺς πολιδσδούχους ϑεους 
- α » -"- 9 » 

τοὺς τῆς ἁλούσης γῆς ϑεῶν ὃ-- ἱδρύμστα, 
Βνο ν γ), δη 7 Ξ 3 , » Α 

οὐκ ἂν γ᾽ ἕλοντες αὐὔις ἀνϑαλοιεν ἂν. 3360 
“ - Κ Υ̓ ᾿ - 

ἕρως δέ μή τις πρότερον ἐμπίπτοι στρατῷ 
-" - ᾿ Ἁ 

90 ποϑεῖν ἃ μὴ χρὴ, κέρδεσιν νικωμένους. 
δεῖ γὰρ πρὸς οἴχους νοστίμου σωτηρίας 

, ε , » ΒΞ Ὁ 

κάμψαι διαύλου ϑάτερον κῶλον πάλιν 

Ρ. 21 ὥστ᾽ εὐδαίμονες. ὡς [Ἃς ὥστε, 5. σὰ 516}, 
549. δυσδαίμονες ντογάθηῃ ἀϊα ἢδιίθπθῃ σοπαηηΐ νυ σοὶ 

γον ἔγαδοσεη ᾶσα. πιο νύοροη ἴἢγοῦ Ἰείζιίσθη. ὃ. 
οἴνταβ Ἀθῃπῇοθμοβ Ζὰ Υ. 400, 788. Τὐὔεθου ἀδθπη Το θη- 

ἄφδη Αγᾶκοὶ 5. χὰ 5160. 760: ὕἅγνεν ἀΐε Βεάδυΐζιπρ ἀθ5. 
Ἐπέιτὶ οὔθ σὰ Υ. [67. [ 

βουσιε,. ἀοοῖὶ 5. ζὰ ΗΙΚ. 824, Εἴη ἅδη οθον Οθάδηκο 
πάρε βοὴ Ροῖβ. 7993 {{| 

Υ, 8939 ξο πιδομίθῃ βδ'θ ὑὙ0}} πού 8415 ἐδάξοπάθ. 
Αἰβάδπη γον 56 115. ὑπῃκΚοιηπιθῃ, ἃ. 1. 50 Ιηδοϊίεθπ 56. 

ΤῸ ἢ} ποῦς τς ἀἰα Εὐιηογάυσποσ ἀο ἼΤΓΟΘΥ πὶ ἘΠΓΘΗῚ 
εἶσπεπ Τοάς Ὀαϊξβοη. ἑλόντες βίθηξ αϑϑβοίυί, αὖθις. 
Δ Οἢ ἄστη Ραγίϊοἰρίαμ τορι γε η4, 5. Ὗ. 1597, ΟΒοορ. 
194. πῃ. 4718 (μεταῦϑι5). ϑορῃ. ῬΒΙ, 541, Απί. 
1904. αὖ αὐ ἄδετ δηάδγη ϑεῖίβ, ἴῆγογ ϑεϊέβ. 

Υ. 3332 Ε΄ Κεῖπο 1 θοῦ Ὀοΐα!ἰα Ζυγοῦ ἀὰ5 Ηθοσ, 
ἀαΙκ 586 υϑυϊαπσθη νύᾶϑ πιδῃ ποθ ἀδτῖ. ἀογ δου ππ- 
αασῃέ πἀῃίθυ!!θροηᾷ. ἘΠῚ --- δῖα θοάδείθπη πϑπ οἢ εἰποσς 
δἰ οκιοῆθη ἈὔΟΚΚΟΘΩΥ πο Ηδυβα, --- Ὑυ]θου ἀδ5 ἃπ- 

ἄεγο αἰϊεὰ (ἀϊ6 ἀπάθγε Ἠᾶιί6 ) ἀογ Ῥορρειθαμη οἴησις 
δοδίασθοη ( ΖυγοκΖζυϊοσθη . ἴδεθεν ἄδη Οὐοπη)υποξίναβ., 
πδοὴ μῇῆ 5. Ζζὰ ΗΙΚκ. 8985. Εδγι, ἐμπέπτοι. ---ὀ πρότε- 
ρον ζΖανοῦ, ἀαπὶξ ἄθπι {Ππέργσϑησα νογρεθευσέ νγογάο. 
5. Ζὰ ΗΙΚ. 198. --- ποϑεῖν,. ΕἾοτ. υπὰ Εὰγη. πορϑεῖν,. 
ἀοεῖ δύ Πῖθσ πον νοὸμ ἀογ Ζευβίδγιηρ, Βοπάθυπ σὺ ἀοΥ ᾿ἐ. 
Βειαυθυπρ ἄε Τοπιροὶ ἀϊς Βεᾶο, --- κέρδεσιν ἀξ ἡ. 
Οὐδνεπηβυοδέ, ἴῃ ὑγϑίοθοῦ Βεάθυΐξαησ ἄἀογ ῬΙαγα} 15 ἀδιοι ο 

ἴδ. ψικωμένους ὈδΖίεθῦ 5βῖοἢ δυ ἀδ5 Οοδοίίνυμι στρα- 
τῶ, υῃπὰ 5ίεῦ πὶ Αοουδαίνυβ», 5. Ζὰ Υ, 1179. 16 ᾽ν 

Υ. 39] εὐσεβοῦσι, Μαϊοκοπδοῦ ὑπᾶ δπᾶεγε εὖ σέ- β 

ὴ 
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' ϑεοῖς δ᾽ ἄν, ἀναμπλάκητος εἰ μόλοι στρα- 
τος, 910 

5 ᾽ ᾿ - » 5 7 ἐγρήγορον τὸ πημαὰ τῶν ὁλωλότων 
λ “ἡ ’ 840 γένοιτ᾽ ὧν, εἰ πρόσπαια μη τύχοι κακά. 

ἝπρπρρπρρρρέερρροροὁἕἌσοἕοΕὁἕἄἁΣηγ “πα π απο πὰρ ἔπ πῷπὰπρρέουσιουὌὔώῦῖοοςςςς οοοοὃὔὕἃἅἂὝστσοᾳ«αο«ιἕΦΕοι 

, ὙΥογία δεῖ γοὶρ πρὸς οἴκους νοστίμου σωτηρίας Ὀιϊάοη 
᾿ς οἶπθ Ῥδγθηΐμοβο, 56 06Γ γοστίμου δὀωτηρίας 5. χὰ ῬεγΕ. 

189; ἅδον κάμψαι ἘΒΙοπιπειίά χὰ ἃ. 5. » ὍΠ5. Ζὰ Κορ. 
᾿ ἸΟΙ 81. ὑπ 91]: :ξ βέεμε τἂν ὥστε πάμφαι. διαί΄- 
᾿ Λοὺυ ϑάτερον Ἠῶλον ἄξῃ Εὔοκννορ, ποῖ δυβο, ἀὰ 
 ἀογ Ηϊηννορ πδ0ἢ Ἴτγοϊα ἀὰ5 δὐβία ΘΟ] Ϊθα νυᾶγ, 

Υ. 598 ἢ τϑπὴ δθδὺ 815 δὴ ἄδη Οδίίετῃ. εἰοὰ 
ΠΙΟΒῸ νϑυρᾶηρθῃ ΒΑΡ ΘΗ Κοιηπιθὴ πιδεμέο 6Δ5 βου, νυδοὶ 
( ν]εάοῦ δηρεγορῦ, νῖθάοῦ ἴῃ ἀδ5 Οδαδομίηϊ Ζαγᾷοκα 
δϑύαίοι ) πυδομτα ( ἀδηπ}) ἀον Ὑοϑείαβέ ἄον ὑἱροκοπιηθ- 
ὨΘῺ ὙΥΟΒ] υνογάθη, νγθηῃ Ερίβοι. (ἴπ (Ὑ ποθ θαι Ἀπάθηκθϑη) 
ΠΪΟΒῸ δου πιδομίο ἀὰ5 {Π0861]. ΚΙνταἰππδβέγα βρυϊομέ 
ἀσηκοὶ πὰ πιομιξ: ἀας ἀ6γ ουδὲ ἴον ΤΟεΒ ον ἔρβδι- 

ξδοποῖα, νγθππ 6 ἴῃγ πἰομέ δίννα ἴῃ ἔιὶβοβ θη πάθη κοι 
ΞΘ Υἢ ΞΟ]]ΐ6, οὶ ἀον Αηκαητε ἀθ5 Αρδιθπίποη ἢν νυϊοον 
γοη Νδύδπηι ἰῃ ἀδ5' Οἰδἀδομιηϊ Κοιπιηθη, ππᾷ βἷθ ΖῸΣ Κᾶ- 
686 δ πη πέρι ἢ ννοτάθ. 6. ΟΠον ἀδβθρϑὴ γουβίθῃς ππέρυ 
τὸ πῆμα τῶν ὁλωλότων ἄεη γεοιαξέ ἄον ἴῃ Κυίΐοσο 
ΤΠπηρθΚοπίπιθπθη. πῆμα ϑοιπιοσζ. {76 6. ἀἴοθο σ΄δοίο 5. 
Ζι Υ. 148, ϑεοῖς πᾶηρί γοη ἀἐναμπλάπκητος 80, πᾷ 
Ῥεζοίομποῦ ἄβη Οεροηβίαπα, δι τοίομοῃ. ἀἴα Παπάϊυῃρ; 
65 ΒΎ ον ]η5. ρου ἢ οί ἰδέ, 5. Μίδιτ. ἀγγαπιμι. ᾧ, 3587 {{ 
ἄσοἢ Καπῃ 65. ἃ. ἢ} Πεϊίξθη : ἄθπ (διίίονῃ μλοδς δ]5 νοῦς 
Ὀγθοουῖβο ἢ σε]ίοηᾷ, Βείβρίοα πάθῃ δἱοι, ἃ μη! πον τὲ 
ἴῃ ΒΘΥΠΒΔΓαν 5. νυ βπΘΏ5 ἢ. ϑγηΐ, Ρ, 84, Εν Τὐμνί δὲ 
1|. ψ, 89 δαίμοσιν ἀλιτρὸς εἴ. Οἄ. δ, 807: Ἠεκϊοῦ, 
ερ7. 825. ἀναίτιος εἐἰϑανάτοισιν, νυῖδ αἴτιος -- ζξιος. 
1. ἃ, 1658. γ. 164: Ἡδετοάοί. ν, 89 ἀναμάρτητον 
ἑωυτῷ, Ἡγρροκταί. 4 καρ. αφ. ἴοο. 109 γνομίσαντέξ τι 
ἡμαρτηκέναι τῷ Θεῷ. Βορῃ. Απηύ, 6571 ψευδῆ πόλει, 
Λοβομίη, τ. Οἴθρῖρι. ν, 66 ἀδωροδόκητον Τῇ πόλεί, 
ὑθ6γ ἀναμπλάγητος 5. Ζὺ θὕυπι.. 994; ἐγρήγορον 
μὰ θ 6 10} δὶ θ αι, ἀὰ ἀἴθδο5 Δἀϊδοίϊνυμι πεε ιν οἷμὶ- 
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τοιαῦτά τοι γυναικὸς ἐξ ἐμοῦ κλύοις" 
τὸ δ᾽ εὖ “ρατοίη, οὐ διχοῤῥόπως ἰδεῖν. 
πολλῶν γὰρ ἐσϑλῶν τὴν ὄνησιν εἱλόμην. 350 

δϑη ἄδβη! θη δυοἢ ἀπάογννταγί τογκδιηπιῖ. 5. Όθθοῖκ 
Ζυπὶ ῬὮΓΥΠΙΟΠΟ5. Ρ. 119 ἢ: ἄοοῖμβ. μαΐ ππᾶη πίομέ οἢπ8 
ΔΒ ΓΒΟΒ ΟΠ Κεῖ ἐγρηγορὸς σοῦπάογε, ννὰβ στοπ οἰ ποι 
ὉΠ Ἰϑβοπάθη ΑΞ γοῖθοῦ, ἄθυ ἀἴθ5 [ν ἀὰ5 ΝΙδβου!πυτῃ 

Βἴο!ε, [οἴομε ἴῃ ἐγρήγορον νϑυνναπᾶϑῖε ντογάθπ Κοπηΐο. 
{6 Ὀγῖσϑηβ δἰηά ἐγρήγορον ὑπά πρόσπατα εἰπαπάον επέ- 
δεσεηρεξείζί. ἴθεθογ τυγχάνειν ποϊξ εἴποι Αἀ]θοξίνυμῃ 
τ. ἃ. Οἢπ Ῥαγίϊοϊριαπι νὸπ εἶμὲ 5. Ζιὶ 5160. 498, 

Υ, 841 5ο οἤθβ εάοος πιῦσοξέ ἄπ σορ πιΐν 815 εἰπθπὶ 
Ὑγεἶῖθ6 νεγπθῆπιθη; ἀορρεϊπϊπηῖσ, ἱπάθπι ἀθν ΟΠον νευβίθῃς: 

ΕΓ 50}|6 ἀΐθβθ Αηβίοῆς ὈΪ05 8415 ἀἴθ Απβιοις εοἶπθβ ΥΥ εἶθ 65 
ΗΘ θη (5. . 5314, 1651): ΚΙνέδϊμηπαβίγα ἀθ 6 τηϑὶπέ, 
δἷθ νυθγᾷβ βοὴ τἄοϊθπ, οὐ βἷε φίεἰοῆ Ὁ]05 οἴη ὙΥ εἶθ βου. 
Ῥεγ ΒορρεἸκίπη [ἰορσὲ δυοὴ ἴῃ τοὶ, ννὰβ ἄθ μοῦ ἴῃ ΔΓ 
Βεάευζαπο δε ἀο ἢ (5. Ζὰ Ρεγβ. 907), ΚΙνιαϊπιπαβίγα 
ἴῃ ἀεγ Βεάθυϊζιπρ [τ νῦ ἃ ἢ Γ' πἰπηπιΐ, 

Υ. 3512 485 αυΐε Δ06Γ σεϊΐπρσα πἰομξ οι ννυδηκοπὰ 
ΘηΖΟΒΟΒαΙΘη, τὸ δ᾽ εὖ κρατοίη, 5. ξὰ Ὗ. 190. Ε5 
Ἰεσέ ἀαγίη οἷπ Βορρεϊδίηπ. ἱπάειη ΚΙγίαϊμηπεβίγα 485 
εἰὔοκηοθε Θεϊΐηρεη ἰἢγεβ ΡΙαπμ65. ἄδγ μοῦ αἶα οἰᾶοκ- 
Ἰ]ομο Βὔοκκοιν ἀε δογοβ υογβίθῃί. ὕεγρὶ. Ὗ. 98] ἢ, 
οὐ διχοῤῥόπως ἰδεῖν αὐυΐ εἶπα πἰοδέ βομνραπκαπα δηζα- 
Βαμθπάθ, δυῇ εἶπε αδἷβ θυ ὑπ 5[οθεν βἰοἢ ἀαγβίε!- 

Ἰεπάβ Αγέ ὑπὰ Ὑγεῖβθ, ἐδεῖν ν:διι, οἄθῦ: 80 ἀδίβ πιᾶπὸ 
65 δἰοίιθι βἰ θέ, 

Υ, 3495 υπέοΡ (τοῦ) νυἱεῖίεη Οὐὔέετη μαθ6 ἴθ ἢ πΐγ 
ἀ85 (ἀϊεξ65) ΟἸῦοκΚ σενυπβομί. Ἐπ᾿ Πευγβομξ ΠΙῈσ ἄον- 
561]|06 Βορρεϊξῖπη νῦῖὶθ Υ. 542, Βεϑῃῆῃ. ν΄. 8. ρ. 178 
Βίατέ νεῖν αὐξον οἵ. Ῥγοπι. 28, Ξορῇῃ. Οὐ]. 1865, Ττδοῆ. 
288, Εἶν. ον. 929. ϑ8ορῇ. Αἰὰ5 208, Αρο!ίοη. 4, 199 
ΣΙΗβε γα ῖδε ἄνερος ἀνὴρ ἔξδομενος. ὕεθεν ἄθπ ἀδηϊῖν. 
Ῥεῖ αἱρεῖσϑαι νεγρὶ. Εαπι. 489, 5οριι. Οἱά. 640 ἴ.. Κο!,, 
640 ἴ.. σὰν ΕἸεκέν. 1319. τὴν ὄνησιν τοῖς 6 Γ Κιδέε, 
νοη τήνδε ὄνησιν, 5. σὰ Ρίοιι. 148, εἱλόμην ἴομς 
Ὑ}}} πὴὶγ Ἔγνεβῃ!] ΒαῦΘη: 5, δε ἄϊθβαε Βεάθυΐϊαησ ἄδξ 

ἀν... 

; 



ΔΙΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 11 

ΘΟ ΡΘΣΣ. 

Γύναι, κατ᾽ ἄνδρα σώφρον᾽ εὐφοόνως λέγεις. 
9495 ἐγὼ δ᾽ ἀκούσας πιστά σου τεχμήρια 

ϑεοὺς προσειπεῖν εὖ παρασχευάξομαι. 
χάρις γὰρ οὐκ ἄτιμος εἴργασται πόνων. 

4) Ζεῦ βασιλεῦ καὶ νὺξ φιλία 888 
μεγάλων κόσμων κτεάτειρα, 

.---...ὄ-.-.. --..... 

Ἀουϊσίπ πὰ. 107. αι. Οτϑιηαιν. ὅ,. 806. , .1: 

ῬΌΥΠΗΣ τὰ. ..9. ἢ...98} ἵ, 

Υ, 844 γε! ο᾽θῖοι δἰποῖὶ νογδέδπαϊσοη Νδπηθ 
ΒΡΓΙΟΒΒΌ ἀὰ νοι δ άδοῦῦ (Κίασ,. θοβοπῃθη). 165 βρέ 
ἀογ Ομονίά γεν ἴῃ Βεοχὺρ ἃυῦ Ν, 341]. Τῦύεθον αἷς Β6- 
ἀδυίαη νὴ εὐφρόνως 5. Ζὰ ΟὟ. 2584. Ῥειρ, 7598. Ῥυοοῖ 

Κἂπηῃ πῃ ἀἷθ ἐδ! 8. ἀπο νουβίθῃθῃ : οίθιος δλμ θη δῖδη- 
Ὧ6 (νῖθ πὸῦ οἷι Νίδμμ ἱπηπηδὺ ΒρΥθοπθη. Καπη) βρυϊομϑί 
ἀὰ νειδίβπα!ρο5. νυν  νν Π]Π6η4 ( Βρυϊομδῦ ἀὰ νογριᾶπαϊρ 
ἀπ νυ ϊνν 6 ηἃ Ζυρ!θὶ ἢ). 

γ. 945, νεγϑ!. Υ. 2θῦ. 

ν. 846 προσειπεῖν εὖ τὰ ΡΓΘῖβθη, Ζὰ ἰοῦ 6 η, ψοΥρ]. 
Ἡομ. Οαγδ5. 1, 02, 1Π1, 200. ἴὔερον 416 ὅδομο νϑγρὶ. 

910: 

Υ. 547 ἀἄθπὴ οἷηθ ἀδγ Απβέγοηρσιποθη πού ὑΠ- 
νυογίμο αὐηδί ( ΒϑΙοπαησ, 416 Εὐἰπηθῆπιθ 'ΓΓΟἾὰ5) ἰδ 

(νοῦ ᾿ππθη, ἄθπ Οὐιΐογη, πᾶμ ἢ ) δ νυ ῖγκί (Θἔνυ]θβθη) 
νυογάθῃ. ΚΙγίαϊπιηθβίνα δῦ. 

Υ. 948 ρομύ ἄον ΟΒου γον ἴθ Απαρᾶβίθῃ θοῦ, 
5. δὰ Ῥτοη. 90. 

Υ. 949 ροτοίβου Ἐπγθη Εγνυθυθουΐη, 4. 1, ἀἴθ ἀὰ 
αἷνγ ρσγοίβθη Ἀπθπὶ δυννοῦθοη μαδί. [ἰΠοῦον ἄθη πὐῖῦ ἄδπὶ 
Ῥδυοθιπίδουῦβ ἰοῦ σᾶπζ Ὀθοηαϊ ίθῃ δἴπη 5. Ζὰ ΗΙΚ, 4; 
ἀεν ΠΙαία5 ἂπὶ πάθ ἀδββοίθθη. υυῖνά ἀσπγοᾷ ἀἷο Ῥαιιδθ, 

ἀαυγοῖ ἀἴθ Τπίογρυποίίοη., νἱθ! ] ον δοῦ ἀυγοῖ ἀθη. ο- 
οαἰνὰ5 Θη βομυ!αϊροῖ, 5, Πορηπατὲ φἰθιιοπέα ἀοοίγ, 
ποῖ, Ρ. 1 1. Αϑμη! τὸ βδίθῃῦ οἷπθ Κυῦζο 5.106. διὰ 
ἙἘπάθ Οποορὶι, 570, 5΄᾽΄6ῦ, 807. 
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900 ἢτ᾽ ἐπὶ Τροίας πύργοις ἔβαλες 
στεγανὸν δίχτυον, ὡς μήτε μέγαν 
μήτ᾽ οὖν νεαρῶν τιν᾽ ὑπερερίεθι 
μέγὰ δουλ είας 860 
γάγγαμον, ἄτης παναλώτου. 

ϑ00 “Τα τοι ξένιον μέγαν. αἰδοῦμαι 
τὸν τάδε πράξαντ' ἐπ᾽ ̓ 4λεξάνδρῳ ' 
τείνοντα πάλαι τόξον, ὕπως ἂν 

Υ, 9500 Π νἰτὰ ἄογ Νομέ Ζυροβοιυίθθθη., νγᾶϑβ 
οἰ σθηί! ἢ ἄθη ,Ἠμοποα ΖυκΚΟοππιξ, 5. δ ΠηΠΟΠ65 Ζὰ ῬοΓδ. 
560. ὕεθεν ἥτ᾽ ἐπὶ Τροίας πύργοις ἔβαλες ὅτεγα- 
γὸν δίκτυον 5. ἀπίθπη ζὰ Υ. 517. ως ξῶν ὥστε, 5. Ζᾳ 

Ῥεγβ. ὅ05. μέγαν εἴη ΘΥνυδοιβοποῖ, αἰίογ. ὑπερτελέσαι 
ἀαγῦθεν. Ηἴηνγοσ σοίδησοη, ἀθδοιβργίησθῃ, 8. σὰ Υ, 977: 
ΘΒ] ΙοΠο5. 5. χὰ Ῥεγβ, 100, γάγχαμον 5ιθι πιϊξ δἴπθιῃ 
ἀορροϊίοη ἰδηϊίνυβ; ἀὰ5. σαννα! ρα ΚΘ ΟἸΓΒΟΠΔ ΓΒΠΘ ΕΖ 
ὅδ [165 ἴδησοπάθῃ Αἰὰ. Ὑεγρὶ. Ῥγοηι. 1080 εἰς ἀπέ- 
ραντον δίητυον ἄτης. --- παναλώτου δοῖϊν, νν»ῖα οἵ( 
αἰθ Ὑεγθα ! α δυῇ τοῖς, 5. δυο ΒΙομιῆεϊά χὰ ἃ, δ. 

,, 8δὃ Πἶ ἄδῃ ρα βί ομθη ((ἰβίγθομ βομἐζθη θη) 
θυ Γὔγννδἢν δομία ἴθ. Βοοῖ, ἄθῃ ἀΐθβθβ ἐμυθ πάθη (οάοῦς: 
ἄδη βοίοβ δοῖθ πεμιμθηάθῃ) νύοσοῃ 465 (ἀα5 Οδβίγθοις 
γϑυϊθίζοπάθη ) Αἰεχαπάγοβ, ἱμάθπι ἐγ ἰἄπσβί βραπηίθ ἄθη 
Βορθη (πάθη δῦ ἀἰβ ϑίγαΐε ἰΙἄπρβε ἴῃ Βεγεϊβοιαῖε μαῦ- 
(6). ἀδπῖύ ν᾽ θ] ] οι ε νυθᾶάθυ τοῦ ἄθ Νίαδίπθ, ποοὶ δ Υ 

αἴθ ϑίθγμθ πἴμδιιβ ἀὰ5 ἰθβοθοββ γογρεθθηβ. πἰθάεγίαῆγα. 
μέχαν ἰδ τὰς αἰδοῦμαι χὰ γθρθ᾽ πάθῃ, γεγρὶ. ΗΙΚ. 64:7 

1 ΕΣ μέγαν σεβόντων. τὸν ξένιον δ᾽ ὑπέρτα- 
τον. ---Ἢ ἐπ᾿ ᾿ἀλεξάνδρῳ ἀτῦοκε ἄδπ αγυπὰ δὺ5, υπὰ 
δίθι [ὕγ ; τγθρθῃ ἄδββεπ, νὰ Αἰδχαπᾶγοβ (παῤ, ΟἿξ 
δίθς ἀογ Νδιης ἄθγ Ῥϑίβοῃ βίαίξ ἄθγσ ἘΠ ἀρυξοίθθη, 

5. 248 Οἤοθρι. θ87., 774. 996, ἀὰ5 ϑ'δοινθγζθι μη 
ΠῚ ϑόρΒΟΚΙο5, ὈΠΙΘΓ - Νδᾶπι 6. Αμάριβ ϑ0ΡΒ, ΡΒ 
ἜΘΥΕ τοῦ μὴ πρότερον τόνδ᾽ ἐπὶ Τροίᾳ τεῖναι τὰ 
ϑεῶν ἐμάχητα βέλη. ὕτεθεν ἀϊθ Ὑονθιπάσηρ ἄἀον Ῥαν- 
τἰορία πράξαντα ππὰ τείνοντα 5. ζῇ Ὗ. 169. τεένον- 

τὰ δοῖβε  σοδρδηπί μα]ίθπᾶ, πάλας οἵξ πὶύ ἀοιι Ῥγᾶ- 
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εἦτε πρὸ καιροῦ μήϑ᾽ ὑπὲρ ἄστρων 3808 
βέλος ἠλίϑιον σκχήψειεν. 

900 Διὸς πλαγὰν ἔχουσιν εἰπεῖν. στρ. ὦ, 
πάρεστι, τοῦτό γ᾽ ἐξιχνεῦσαι. 

ὡς πρᾶξεν ὡς ἔκρανεν. 

8615. 8. Ζιι Ῥοῖξ, 982, {Π6ξοΡ ὅπως ἂν τἶξ ἄθπι Ορ- 
δεν ΛΕΓΕῚ. ίδτῃ. ατϑηπι. ᾧ. ὅ20, Αι, Ὧν: 80 δΌ0ἢ 
ὡς ἂν, 5. ἀαδοιϑέ, Βορἢ. Οἴποιη. ΤΝ, 2 ὡς ἂν ποτα- 
ϑείην. ἃ. Βι. ΧΥΠΙ. 9 ὡς δ᾽ ἂν εὐπετὲς λάβοις, 
Ἐσατ, ΓρΠρ. Αὐ], 17] ᾿ἀχαιῶν. ότρατιῶν ὡς καὶ ἴδοιμ 
ὧν, Τρ, Ταυγ, 1096 οὡἧς δὴ σκότος λαβόντες ἑπσω- 
Φεἴλιδν ἂν, Ἠδγπιάπη Ζὰ δορί. Αἰὰ5 1900, υπὰ ἀε ραγέ. 
ἐὴν Ρ. 175 ἴ; ἄαρσοροι ΒΙομ 6] 4 Ζὰ ἃ. 5, Θοδᾶίον ἴῃ 
Ἅδη ἀλαμε σας ογίδς ν᾿. 109. υ᾿ ἃ. πρὸ παιροῦ υπᾷ 
ὑπὲρ ἄστρων 5ϊπᾷ εἰπᾶπᾶθγ. διϊβοροηροβοίζίς 16Π688 
μοί βε ; νῸΥ ἄθηι γϑοϊμίθη Νίδαϊβο. 50 ἀαΐβ 485 θϑοδοίβ 

ἀὰ5 Ζ16] σἂν πίομς οιγοομέ, ὑπὲρ ἄστρων θεν ἀϊδ 
Βίογπθ ἀδὺ ϑέθγηβομοῖρθθ ἴμδιβ, 50 ἀαίβ 485 ΘΟ βομοῖβ 

σὰ ννεῖῦ ἤϊοσί, Ιῃ Ὀεϊάθη ΕΔΠΠ]6η {{0 ον ΘΒ οίξοπάθ 
ἀὰ5 Ζ161] ποῦ, ΗΙΚκ. 482, 459: ϑορὶ. Οἰἱα. 1196. 
Ζευβ νυἱγά ἀδγροβίθ!!ς 415. εἴη συΐ Ζ᾽εἸομάθσ. Εὐὐννὰβ 
ἈΒΉΠ ΟΠ 65. 5.0. 764 ἢ, ἴὕθδεθει ἄθη βροπάεϊβομοι Ρὰ- 
ΤΟΘΙ Ϊδου5. 5. Ζὰ Ῥεοῖβ. 52, 

Υ, 8560 {Ὸ ἄδθπι ει παί ἄθπ οι ίασ τηδῃ Ζυζχα- 
ΒΟΏΓΘΙ ΘΗ, ---- ἀἴθβοβ νυθηϊρϑίθηβ ἃ [5ύ διοῖ υβθρύγθη, --- 

δῇ» οὐ ἵδη {παΐ, ἀδ[5. δύ ἴδῃ ὑ ]ζοσ. ἴοῦογ ἀἷθ Οοη- 
δύυιοίοη 5. Ζὰ Ρτοπι. 189, “Ζιὸς πᾶπρί ποθ βόννο ἢ} 
γοη πλαγῶν, 815. γοῇ εἰπεῖν ἃ, γεγο. 5160. 667 κα- 
κῶν δὲ τ αἰσχρῶν οὔτιν᾽ εὐκλείαν ἐρεῖς. ΒΌρΡἢ. ΟΙά. 
411 ὥστ᾽ οὐ Κρέοντος προστάτου γεγράψομαι. Δηΐ, 
546 ἢ μήϑ᾽ ἃ μὴ ϑέγες ποιοῦ σεαυτῆς. 138 οὐ 
τοῦ Ἐρατοῦντοϑ ἡ πόλις νομίϑεται; οὶ]. 88 τίς δ᾽ 
ἔσϑ᾽ ὁ χῶρος; τοῦ ϑεῶν γνομίξεται; ἘΓ. ὦ μεγέ- 

σὅτηϑ Παλλάδος καλούμεναι πασῶν ᾿Αϑῆναι τιμιωτάτη 
πόλιϑ, πὰ 5ῖεν, 4, ΗΙκ. 954, Ῥειβ. 940, δυοῖν Ζὰ Απῃΐ, 

1152, Μαίει. τδπιπι. ᾧ. 515; Βογημαν  Ὑ᾽5. νυ 155. ϑ' γηΐ, 
5. 105 Π- -- πλαγᾶὰν. 5. ὅορ!ι. Αἰὰαβ 186. Ζὰ ῬοΓβ. 
1008, ἔχουσιν (δονν, ἔχουσ᾽ ). ἀΐα ποοῖν δὰ μθθεὶὶ 
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οὐκ ἔφα τὶς ϑεοὺς βροτῶν ἀξιοῦσϑαι μέλειν 
τ0 

ὅσοις ἀϑίχτων χάρις 
900 πατοῖθ᾽" ὁ δ᾽ οὐχ εὐσεβής. 

πέφανται δ᾽ ἐγγόνους 
ἀτολμήτων Ζρη πνεόντων 970 
μεῖζον ἢ δικαίως, 
φλεόντων δωμάτων ὑπέρφευ 

.-----.. 

δΘΌ] ΙΒ ποη ΤΎΘΟΥ πᾶπι ἢ, οὐὔθν: πδη δέ, πηᾶπ ΚΑΠῚ, 
5. ὕδθον ἄϊεξε Βοάουζυπρσ ἀογ 8. Ῥογβ. ΡΙυγ, ἔἔππι. [84 
μύξουσιν, ϑορῇ. ΑΟ.}}}. 1, 8. ἢ, ὅταν -- ἁρπάσωσι, 
τη5 Ζὰ ϑορὶι. Κοϊ. 654.. χὰ ΕἸ. 42. --τ ἠ Ἀῥὄ[ 16 γονέα 

πάρεστι τοῦτό γ᾽ ἐξιχνεῦσαι τιᾶοπδη εἶπα Ῥδγθηίμοβο. 
εἷς πρᾶξεν, ὡς ἕερανεν Βαῦδ6 ἴοἢ ἄἀθ5. Ὑδγβ δα Ιβ85 ννο- 
δοη βίαίξ ὡς ἔπραξεν. ὡς ἔἕκρανεν φεβοβγίεθθη. 1}ὰ5 
Αὐρπιοηΐίαμῃ Κοπηΐία ἰοϊοῃῦ οἰησοξοίζέ νυθγάθπ, Αὐοῇ 
Κδηηϊα πιδη ν᾽! εἰοδς ἐξιχνεῦσ᾽ ὡς ἔπραξεν 5ομτγεοῖθθη : 
5. θεν. αἴθ ἘΠβίοπ νοη αὐ Ζὰ Ῥγοιη, 403, Ὀοοῖ ἰδέ 
ἦσπϑϑ να γβομ ΠΟ οσ., 1 ΥΥΙδἀθυβοϊυπρ 465 ὡς πιδομέ 
ἀϊο Βεάθ ἰεθμαῖξ, 5. ρθη χὰ Υ. 9298. 

Υ, 968 ἢ. 65. Ιδυρποίθ {(Ζννᾶγ}) πιϑποῆο, ἀαῖβ ἄϊα 
Οδέεξον ἰῆτου ννογίῃ δομέθπ, πὲ ΞΘ ΘΥΌΠ Οἢ 6 βίο Ζὰ Καπ- 

ΠΙΘΥΠ (516 Ζὰ βίγαΐθῃ.), σὺὸῃ ψγ16 σἱθίθῃ 465 [Ππαηίαϑ5ῖ- 
Ῥαῦθπ ἀππιαίῃ (ἀ65 Ηρ σοη ΥΥ̓ἀγά6.) τὶ Εἰ !βθ σοίτο- 
δῃ ννεγᾶθ: ἀδὺ ΡΟΣ (γε μου ΒΟ Ομ 65 Βρυ Ομ) δύ πιομέ 
τοπη. φῦ εΓ αἷς β'δομθ σνεῦρὶ. πῃ. 558 ἢ, Νίδη 
Καπῃ μὲν ογρἄηζθη, νυῖθ ὄίίεγ, Ζ. Β. Ευπ. 517. τὶς 
τὴ πο 6Υ, 5. Ζὰ ΗἸΚ. 47 2. οὐογ πῇ ἃ π, 5. δίδίς, (αὑδιηπη, 
ᾧ, 487. 2, δυοῇ υπίεη Ζὰ Υ͂. 459, ΒΙοπιῆεϊά νογβίο 
ἄἀδθπ αροτὰβ δε! οβ. ΑΒ! ϑόρῃ. Απί, 620 σοφέᾳ 
γὰρ ἔκ του Ἠλεινὸν ἔπος πέφανται. --- ἀἀξιοῦσϑαε 
τῃθ ἶα]. σὑοῦρὶ. Ευπι. 495. ὕδερθεν μέλειν, ρεγβὄμ! οι 
σεοΌγδυοιε, συὑϑγρὶ, 5160. 9609. Ῥεγβ. 1008. ϑορι. Αἴδὰϑ5 
689, ΕἸοκίν, 9492, Ττγδοῖῦ. 95], ΕΓ. τὰ5. Ηδγακὶ. 772. 

Ύ, 866 ΠἾ ε5 ζεϊσίβ δοῖ ἃῦον (ἀδίβ ἀΐε Οδίέξον 
δ οὗ ὑπὸ ΕἼΟΥ]ΟΓ θοΚαπιμιθυπ ) 8ἃη ἀθη ἸΝΔΟΒΚοιηπιεη νοὶ 
Εν ίεγη, αἷς γ  γάεγθθη βομηδΌθθη ἸΠΘἢΓ 8]5. 116. νοὶ! 

' 
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970 ὑπὲρ τὸ βέλτιστον. 
ῃ Ω’ 3 -“ ἔστω δ᾽ ἀπήμαντον, ὥστε κἀπαρχεῖν 

ἀθου 6 ἰδὲ ἀὰ5 Ηδυβ ὑθογηδίθισ θοῦ ἀδ5 Βοίβές (8π 
ἄθη Ν,ϑοκΚοπιηθη Δ] Ζυστοίδοβ Ὗ γάθγθθη βου [οηάον Ετον- 
16. ὑνϑίομθ ἀυτγοῖ ἄθη ᾿ἤποη νϑυάἀθυθ! ἤθη ἀθογργοίξθη 
Ἐδιομέῃ. ἀπά ΔΙαομε ᾿ἢγο5 Ηδυβθβ Ζὰπη ΕἾΘ ΘΙ συ ϑυ]6]- 
ἰεύ νγυυγάθπη). 16 ϑοηΐθηζ, ἀδί ἀἷθ6 ίγαίθ βρᾶξ ἀπά 
8ἃη ἄδη Νοῆκοπιπιθη ψο]]σοροη ννογᾶθ, ἢπάθύ δοῦν πδὰ- 

ἢρ. πέφανται ἐγγοόνους (50. τὴς ἀαγῦθεον ρσϑβοιγῖθ- 
Βθεποπὶ 2, ἃ. 1. ἐμγοόνους, Ἐαγη. ) Καπη ψογβομίθάθῃ 
εὐκιᾶγί ννεγάθρῃη: 65 ζΖοῖσί βοῇ ὃπη ἄθη Νδοβκοππιθη, 
Ῥᾶπη ἰδὲ πέφανται, ννῖδ σαν μη! οι. ΒΙΠσυ]αγῖθ. ΟΠ Π6 
ὉΠ] 6 οὐ 5. ΖΝ. δ09. Μαί ατάπίη. ᾧ. 9295, Κ' 591 

Ὡ.. νυῖθ ἅδη! οι ΟΠοθρ. 874 πῶς ἔχει; πῶς κέκραν- 
ται (οἄ. κέκπαρται) δόμοις; υπὰ ἐγγόνους 5 4050- 
Ἰυίοῦ ΑσουδαίίνυβΒ. Οαδγ: 516, ἀ1ἴ6 Οδιίου, Ζοῖρθῃ βοῇ 
πη ἄρῃ Νδοϊκοπμθη, ἃ. 1. 516 βίγαίβθῃη 5ῖ6. 9 8πη ἰδ 

πέφανται ῬΙαγΑΙ 5. 5, Ζὰ Ῥεῖβ. ὅ60. Αὐοῇ Καππ ππδῃ 
ἐγγόνους [ἂν εἰς οἄενῖ πρὸς ἐγγόνους ποῆπιοπη, ἀὰ ἴπ 
πέφανται ἀφοῦ Βορυ  ἀθν Βαννορύησ νουβίθοκο Ἰἰορ: 
816. Βαῦθη 510} σοϑυϊδογύ σοσθὴ ἀϊ6 Νοῃκοιηπιθη. Αθδπ- 
Ἰτοΐ βῖθῃῦ 61 ἀϊθβθὴ Ἄθγθο ἀ6Υ Αοουβαίϊν 465 Υερβ. 
“. Β. Βορῖιν. Αἰἷδὰ5 877 ἔ. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐμοὶ δι) τὴν ἀφ᾽ 
ἡλίου βολῶν πέλευϑον ἀνὴρ οὐδαμοῦ δηλοῖ φανεὶς, 
ΕἸοκιν. 1278 ἔ. ἰὼ χρόνῳ μαηρῷ φιλτάταν ὁδὸν 
ἐπαξιώσας ὧδέ μοι φανῆναι. Ψνᾶτα χὰ ἅπάογη,, ξὸ 
Κοῦπηΐθ τᾶ ἐγγόνοις οὐδοῦ ἐς γόνους Βομγοῖ θη, νγρ]. 
παν, Απάγομι. 459 εἷς γυναίκα γοργος ὁπλίτης φα- 
γεὶδ ὰ. ἃ. ΥΪ6 ΙΕ ἀδγ Ασοιδβαίν δίθῃί, 50 Πηάοί 5ἴοἢ 

ἀογ Θεηϊεϊν. ἔππνρ. Ττοδά. 614 ἢ ἄλλος τις Αἴας δεύ- 
τερος παιδὸς πέφῃνε σῆς, Βενμπανα γ᾽ 5 νυ ἰββθηβοῦ, δ.) ηῦ, 
Ῥ. 151], --- ἀτολμήτων ρο]οϊοιιβαπι [ὰγ δυστολμήτων, 
ΒΟΒΠΠΠη6 5. νυαᾶρθη ον, ψΘΥυ σΘΠΘΥ. ἔγθοθο, 5, Ζὰ Ργομπι. 
8829. ὕενεν ἄρη πνεῖν 5. ζὰ Υ. 1179. ἴὕεῦεν ὑπέρ- 
φευ 5. Ζὰ Ῥεῖβ. 806. ὑπὲρ τὸ βέλτιστον χορ, 815 
Ἰθπθη συΐ ἰδέ, Ζζὰ ᾿ἰἤγθιῃ αεἴσπθη Ὑογάογθεπ. 

Υ, 571 ἢ 65. βδοὺ {{π5ο}}8 4] 10 }165 {(Ζὰ νυὔπβοβοπ πὲ 
δε δ Ὠγ]οδον Β 6512), 80 ἀδ!β 65 βορᾷγ σϑηϊρσέ οἷη συΐοβ 
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εὖ πραπίδων λαχόντα. 380 
οὐ γάρ ἔστιν ἔπαλξις 

σλούτου πρὸς κόρον ἀνδρὲ 
970 λακχτίσαντι, μεγάλ α δίκας 

βωμὸν, εἰς ἀφάνειαν. 
βιᾶται δ᾽ ἁ τάλαινα πειϑο), ἄντ. ὦ. 8588 
προβουλόύόπαις ἄφερτος ἄτας. 

005 8ἃπ ειβίαδμαε ρεζορεὲπ χὰ Βᾶρθπ (50 δεδΐβ Ἰοὶ 
ΒΟΠοπ πιϊξ Βοβοππεπμοῖέ χυΐθάθη ὈΪη). γαπαρηεῖν 

Τὺ καὶ ἐπαρκεῖν οἄεῦ καὶ ἀπαρπεῖν (Ῥεῖβ. 466). 
ὑηὰ 5βίθῃξ ρβύβοπεὶ!, 5. Μίδίι. αγάπιμ, ᾧ, 297, 5, 090, 
δῦοῃ ὑπίρη χὰ Υ, 1142. εὖ λαχόντα ᾿ἰΞῖ σὰ νογθὶη θη, 

ππὰ πραπίδων δᾷπρέ νοη εὖ ἃ", 5. ἈΠηΠ ]οἤ 65. σὰ ΗΚ. 
ΕΌ. ὙἱΕΙ εἰομε Κδηπίθ ππᾶη δυο εὖ πραπίδων [ὔγ πα- 

λῶν πραπίδων πεῖπιθπ, 5. Ζῃ ΟΒοερῆ. 886. ἄοοὶ ἰδέ 
ἤεπ6 Ἐγκιᾶγυπσ ΙΕ γογΖαΖίθ θη. 

Υ. 319 ἢ. πίομέ πᾶπ!ο σίοθέ 65. οἷπα ΑΘ ΥΥΘΕΓ 
αἰποιη ὑσθσοη ἀ6γ {ΠεὈ γί ππρσ τε ΒΕ ιοδίμαπ, (πεσε π 
Ὡθογρτοίξεη Βοιομίμαπι5.) ἄεγ ὈΪΚα ΑἸ(δΥ. σοννα] ίβδιη 
τ Εὔϊξεπ {τείεπάθη δίδππθ σερὲπ ἄδεπ {Ππίεγρϑηρ. 
ἔπαλξις εἰς ἀφάνειαν ἰδὲ σὰ νουθῖπᾶάθπ, ὑπά 50 διοῖ 
πλούτου προς Ἠόρον, ντοτὶπ πρὸς νγδρ πη θεἀραυίεΐ, 
5. Μδίιῃ, Θνάπ. ὅ. 591, β. δ υπὰ ε. μεγάλα, νΥδ 8 
τηϑη ἴῃ μέγαν διαί τόδυάωοι ὙγΉ 16 πη. βίθις {τ μεγά- 

λως, τορι. ἀΐα Ηοιπογίξομεη Βεἀοντείξεη μεγάλα Ἀτυ- 
πεῖν. βροντᾷν, βρέμειν, κλάξειν, εὔχεσϑαι, ἐάχειν, 
δτενάχειν. αὐδᾶν τι. 8ἃ.. Βυτρ. ΚΎΕΙ. 197 ὁὀτένειν 9 

Ἀπάγοπι. 118 πνεῖν. Ἔτοδα, 1277 ἀμπνεῖν. Ατβίορῃ. 
ἘΠῚ. 11ὅ ὡς μεγάλα -- ῥέγκεται παὶὲ πέρδεται. 
ὕεῦεν “έρας βωμὸν 5. σὰ ὉΒβοβρῆ. 6358, δεν αἷς Αὐυΐ- 
Ἰῦβυπρ ἀξ χνυγεϊΐθπ Αὐβδὶβ ἀθβ ΟΠ ουϊηθ5. ἴπ ΘΙ Υ Κοηϊ- 
ΒοΒθη Ὑεύβθη 8, Ηεγπιατισιὶ οἰεπι. ἀοοίγ, πιεῖσ. Ρ. δ41. 

Ὑ, 5177 Πἴ. Οοναῖε δέ δῦεῦ ἀΐθ υὑῃβοὶῖσο ἴεθεῖ- 
γεάυπρ. ἀδ5 ὑπουίγᾶ σ!ϊομα ( ἀπνυυϊἀογβίθ !οῃθ )} ἀπγδίμε- 
Κιμὰ (δηγαίμοπάθ Κιπά ἀεβ {Ππ|61}5 -- ἀδεν ΕἼευίοσ σεῦ- 
Τάμγε θεν ἀυτοῖ ΤΠεθεγγεάυηςσ δυο ἀπάεγα ζυπὶ Βῦξεη: 
τη διῦγζεέ 5ἷθ αἰϊξ διοι ἴῃ ἀὰ5 γεγάοεθεμ. νυῖθ Ῥαγὶβ 

ΡΥ ΨΟ ΟΡΝ 



ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. [ΠῚ] 

ὦχος δὲ παμμάταιον 
ὃ80 οὐκ ἐκρύφϑη᾽ πρέπει δὲ, φῶς αἰνολαμπὲς, 

σίνος" 
κακοῦ δὲ χαλκοῦ τρύπον, 990 
τρίβῳ τε καὶ προσβολαῖς, 
μελαμπαγὴς. πέλει, 
δικαιωϑεὶς,, ἐπεὶ διώκει 

θδῦ παῖς ποτανὸν ὄρνιν, 
πόλει πρόστριμμ᾽ ἄφερτον ἐνϑείς. 89ὅ 

ὅϊο ΤΥοθ); οἷη δ [6] (ρσόσοη 485 ἴΠπ|61}})} δὔϑυ ἰδέ 
582 γύρο οπ5 (ἀδ5 ἀάγδι5 δηϊβδέθ θη {ΠπρίοΚ θοῦ 
1δ 5 ΙΝ ποῦ ΔΌ νυ ΓΘ ἢ}; πος γϑυθογσοη (πϑιμ! 10} 

δε, Βοπάθγῃ 65 {πὰ} 5ἴοῖ μουνοῦ, (υγῖ6) δἰη βογθοκίῖοι 
Ἰϑαομίοπάθβ ἰδίου, ἀδ5΄ νογάθγθεπ, βιᾶται 5ἰθδέ δὉ- 

βοίαξ.. νυν Υ. 149] βιάξεται. --- προβουλύπαιξ νγὰβ8 
πρόβουλος παῖς, νεγρὶ. 51᾽΄6ὲῦ, 515 ἀνδρόπαις. 7106 
πρειόσόοτέκνων. 809 ἀτέχνους, Κατ, ΑΙΚ. 909 μονό- 
παις, Οτεβ 962 πκαλλίπαις ϑεαὶ, τὰβ. ΒρδΚΙ. 089 τὸν 
“ατοῦς εὔπαιδα γόνον, Αὐϊβίοριι, ΡιΙαί, 099 τὸν εὔ- 
παιδα, ---- ̓ Δδηληπιὸν. ϑορΗ. Τίδοι. 826 τῷ Ζιος αὖ- 
τύπαιδι, α. ἃ., ἄυοῖ ἀριστόμαντις υπὰ ἈΒηΠΟΠ68, 5. Ζὰ 
Θορἢ. ΡΒ. 1999, δαί. αγϑιμηι. ὃ. 446, 5, "4, ΥΥ ΘΙΙδυ ον 
Ζζα ὦ. δι. ὕδρθεν πειϑω, παῖς ἄτας 5. σὰ Εἰυπι.. 8952. 
Ζα οὐκ ἐκρύφῳϑη Καμπ πιᾶπ γερ οὐσἄμπζθη, 8. Ζὰ 5160, 
79. ἴδεῦον ἀϊο ἀυγοῖ νυῖ6 Ζὰ ἀθουβθίζεμάθ νογροϑϑίζίθ 
Ριδαϊοαίᾷ μα οῆθ Αρροβιίίοη 5, σὰ Ργοηι. 9600. 

Υ, 381 {, 06. ποῖ βομ]θοἢίε5. Εἰγζοθ τ ἀυτγοῖι 
Ἀοῖθθη ἀπά Απρίγοϊομαπροπ (ννῖθ πἀπδοπίος. δίθία!! ἀυτοῖ 
Ἐοιθοη ἀπά Απδέγοϊοῆαησοη, ἀυτοῦ αἶα τοῦθ πϑιμ!τοἢ, 
δᾶῃΖ Βοἤννα Ζ ουβομοὶπί ). υυἱνὰ οσ (ἀον Βον]θυ.) ἀϊ0Κ- 

ΒΟΏΝΥΑΥΖ (82 50 νυδΖ. σϑπΖ βοῃϊθοῃξ ) οὐκαηηῦ, ἀ8- 
ἀυγοῖ, ἀαῖ5. δῦ, ἱπάθι εἱ' 815. Κιπὰ ( Κιπάϊβοῖν ) νϑυίο! σέ 
δἰ ἤϊοσοπάθη Ὑοροὶ (ἰπάθπὶ οΓ αὐ {9ηνοῦβίαπα οἷπ 
ψ υ ΘΌΠ]ΟΠθ 5. ἀπά {ποτ οί ὑπέογπθπιθη νϑυίο! σε). ἀ6Γ 

δϑίδάῦ. (δβϑίπθη ΜΠ γρουη ) οἷμπο ἀπογέγα ϑ!οθο Βῦγα46 
αὐυΐογσίθ. ποῖ ἀΐθϑοβ θθΖίθμς βἰοὴ δὰ ἄθη Ῥδγ59 ἀδγ 
ἀμ ολ δοίη {μον ομίο5. ᾿Γγδογίθη πδοὰ ἄθὰ Βεβιῖζε ἀοΥ 



τΤὃ ΑΙΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

λιτῶν δ᾽ ἀκούει μὲν 
οὔτις ϑεῶν" τὸν δ᾽ ἐπίστροφον τῶνδε 
φῶτ᾽ ἄδικον καϑαιρεῖ. 

900 οἷος καὶ Πάρις, ἐλϑωῶν 
ἐς δόμον τὸν ᾿Δτρειδᾶν, 400 
ἤσχυνε ξενίαν τράπε- 
ἕαν χλοπαῖσι γυναικός. 
“Διποῦσα δ᾽ ἀστοῖσιν ἀσπίστορας ότρ. β΄. 

990 χλόνους λογχίμους τε καὶ ναυβάτας ὁπλι- 
σμοὺς, 405 

Ἠδίθηα βεῖποη ΔΙ ὕγρογη {ΠΠ}6}} Ζυζοσ, ἀπ ἀδάυτοῖι 815 
ΔΥΡΟΥ ΕἾ ον ον θυ Καππῦ νυυγάθ, Ναοῖ προσβολαῖς (ρᾳενν. 

προβολαῖς σοσθὴ ἀδ5 Ὑϑγξιηδα 5} πᾶ θ8 ἴοἢ εἴη Κοιπιπιᾶ 
δεβοίζί, ὙΥΪῸ οἵθ ἰδῇ ἴῃ ἀθὺ εγριοϊοθυπρ 485 Ῥγᾶδϊοας 
ΠῸΪ Εἰηπιδὶ σοβοίζῃ : νϑυρὶ. ἅδον θίνναβ ἃ μΠ 1 οἢ]65 Ζὰ 5160. 
562. ὕδεθεν μελαμπαγὴξς 5. σὰ 5160. 716; 65 ἀγἄοκε 
ὨΙΟΥ͂ ἄθη δοιεῃ αταὰ ἐδν ϑ μοι ρκΚοὶῦ αὺ5. 5. Ζὰ Υ, 
1098.; ἅδον. ἀϊθ Μίβία!ργοθθ ΒΙοπιῆθια σὰ ἃ. 85... Ζὰ 
ἄδββθὴ Βεῖβρίθϊθη δὰ ποοῖ Γἄσθη Κᾶπηῃ ὙῬΒθοΚτῖῦ, 12, 
51 ἢ, 16 Υγοτγίθ ἐπεὶ διωώλει παὶς ποτανὸν (δεν. πτα- 
γὸὺν φαρθὴ ἀὰβ γαγβπιδαίβ.) ὄργεν 5ἰπά βξργίοινν γι οἷ 
Ζὰ πϑἢπιθῃ., 85. Βἰοπιῆριὰ χὰ ἃ. 5... δ! θα απὶ Ζὰ Ρ]αΐ. 

Ἐπΐνρῆν. Ρ. 91. ὑπά θεζεϊομηθη -οἷπ ἔγαομί!οβεβ, {δὅ- 

τἹοΐο5. {Πηςογπθῆιμθη. Ζυν Εἰγκιᾶγυησ ἀϊεπὲ Υ, 893 τοῦ 
ῥυσίου ἥμαρτε. παῖς νεῖα οἴη Κιπά, 5. ἃδηιοῆεβ Ζὰ 
Ργοιη. 569. μεγάλα διώκων υγ. Βδοοῖ, 8343 Βοίῃ, 
πρόστριμμα, 5. χὰ Ῥτοῃ. 3929, Ὑ]ΟΙοἰο μύσον προ- 
στρίβων Βογηῖ. νυ. 5. ρ. 191], 

Υ, 987 λιτᾶν υὑπὶ Επίξεγπαησ 465. 0π|6115. 

Υ. ὅ88 ἢ ἄδθῃ δθεὲῦ ἀϊθ5 γϑυκοῆγθηάθη (μου 1 1}- 
Το πάθη, γγδη] ββθπάθη) βίῦγζε οὐ (ἀθγ οἱ) 85 εἴπθῃ 
ὉΠ σογοοξίθη δίδπη. 

Υ. 990 οἷος 815 νυβίοιογ, πᾶιμ!ϊο φως ἄδιριος. 

Υ. 991 ἔ, συν οκ!αβδθηά ἄβθῃ Βὕγρογη Ὀθϑομ]! θέα 
ἀδάγᾶηρς ὑπὰ θεβρεβογέθ, ἀπά βοβ εγβοι Ε ἄβεαησϑῃ, 
ἃ, 1. ἀστοῖς ἴἢγα πη ννθιομαπρ ἴἤγοη ΜΕ ἄγρογπ Θομίομῦ- 
δον μ!6 ταῦ δον! άθη πὰ [μαηΖοῃ, μά ϑοιι ἴδαυκγπίαη- 

νἀ δολλιννουυν καὐδουνυκαν δ. ὡμσ... ὁ ϑωννσισ ων. « 

“ὖϑἷφὸ 

Ἰθροσ τὸ δὰ 
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9 »} ; 

ἀγουσά τ᾽ ἀντίφερνον ᾿Ιλίῳ φϑοραν, 
ΝῊ ΝΝ » 

βέβακε ῥίμφα διὰ πυλᾶν, 
" - Η Ἂ ἣ 9 “" 

ἄτλητα τλᾶσα πρὸ πολυ δ΄ ξότενον 
τ πα ΥΣ -- 

τόδ᾽ ἐννέποντες δύμων προφῆται" 
Ἁ »-»"- . ὦ [, 

400 ἰὼ ἰὼ δῶμα δῶμα καὶ πρόμοι, 410 
ἰὼ λέχος καὶ στίβοι φιλάνορες. 

σοὶ δυῇ Βοῖθῃ! 465 Μίθποίδος Ζιί μπᾶ, λιποῦσα 5(οἰιξ 
ΡτΓᾶσπδηΐ, 5. ἄθπ!]οΠθ5. χὰ Ῥεῖ. 960, ἀπά δε ιθῃς βιοὶ 
ΔΓ ἀϊθ Ηεδίθηα, ὑν8ομ6 ἴῃ γυναικὸς δηςμαϊίθα. ἰδέ. ἐ- 
δπίστορας Ἠλόνους, νοτ]. Ροι5. 106 ἑππιοχάρμας γ.λ6- 
γους. --- γαυβάτας ὁπλιόμοὺς [ὧν ναυβατῶν ὁπλι- 
μους, νυῖα μη! 1οῆ 5 οὔθ, οὐδοῦ 5 Ομ Πβαυβυ βίθηρ θη, 5. ΖῈ 

Υ. 45. 

Υ. 8397 διὰ πυλᾶν ἄε5 δυξεβ ἀεγ Αἰγείάθῃ, υϑγρ]. 
Υ, 391. Εἴη ἅδμη!οῆθ ϑέ6}|6 δ Υ, 6717 ἔ, 

Υ, 398 ἄτλητα τλᾶσα ἀπννᾶρθᾶγοθ (γ υνυθ 6 Π65)} 
ννᾶσοπά, πᾶπι! ον ἴῃγεπ Θαίίοη Ζὰ νϑυίαϑβθη, σρὸ πολὺ 
δ᾽ ἔστενον, ἃ. ἴ. Ιᾶῃσα νουμοῖ (]6] Γγῦ μθυ) αν βϑυῖζ- 
6... 8 06 Ἰοῦ 465 δ΄'ππθα ππὰ 4685 δβιηδ 55. νυοσοπ 
Θοβοβείοθθη, οῦ. πολι δ᾽ ἔστενον, ΕἾον. πολυ δ᾽ 
ἀνέότενον, Εδγη. πολλεὶ δ᾽ ἔστενον, ννϑὶοῖθ Ζυνϑὶ [ἰοἱζ- 
(ογθ [δβαγίθῃ γε θοββουιπησβνθύβιοια βἰπά, πρὸ Κοπηΐβ 
νγεσθη ἀογ ΑΘμη] οἰ Κοῖέ πιϊῦ (6 δὐβίθη 5 0106 νου πολὺ 
Ἰοϊομο δυβία! θη. [{{6θτῖσθηβ βδίθηξς 65. δανθγθὶδ βοῇ, 8. 
Ζὰ 5΄᾽1΄60, 1018. Μὶῖΐ πρὸ πολὺ Καπῃ πᾶη ἀὰ5 Ηοπιθ- 
Τἴβοθθ πολὺ πρὶν ἃ. ἃ. νογρίθίοδεη. ἴθι δτέγειν 
τϊῦ ἄθι Ῥαγίϊοιρίιπη 5. Ζὰ Ῥϑιβ. 270. 

Υ, 399 τόδ᾽ ἐννέποντες ἀϊε5 νοικαπαϊσοπᾷ, ἃ. ἷ, 
βουϊζεπα γἰθΐθη δἰ Τοίσεπάθβ αὰ5. τόδε Ὀεγοϊίοῦ ἀὰ5 ΕἾ]- 
δοηάθ νοῦ, δόμων προφῆται ἀε5 Ηδιιδε5 ϑϑῆθι, ἀἷθ 
Ηδυβργορθίθη., ν᾽! δἰ ομέ Καϊομαβ ἃ, ἃ. 

Υ. 400 ἔ. πρόμοι «ἰ]σεπιθῖη, νυῖθ οὔξέ, οδρίθῖοι Ζα- 
πϑδοιδῦ πὰὺν Νίθποϊδοβ Ζὰ νϑυβίθ θη ἰδέ. στέβοι φιλάνο-- 
βρὲθ τοδηπιϊθθοηάθ αἄηρσα, ἃ. 1, αᾶπρε ἀθγ Ηοϊθπᾶ 
Ζ2ὰ ἰἤγοι ( ὈΙΒΘΥ,, οὐδε {γον πᾶι!ϊοῆ., 5. σὰ Υ, 9929) 
δι6!]6θύαπ ἀδίίθι Νίθηθίαοβ. φιλάνορες [ἂς φίλου ἀν- 
δρὸς, 5. ὅὰ ΗΙΚ, 8. 
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πάρεστι σίγας, ἄτιμος, 
ἀλοίδορος. ἄδιστος, ἀφεμένων,, ἰδεῖν. 

40 πόϑῳ δ᾽ ὑπερποντίας 
φάσμα δόξει δόμων ἀνάσσειν. 41 
εὐμόρφων͵ δὲ κολοσσῶν 
ἔχϑεται χάρις ἀνδρί. 
ὀμμάτων δ΄ ἐν ἀχηνίαις 

410 ἔρρει πᾶσ᾽ ᾿ἀφροδίτα. 

Υ, 402 Πἶ. ἀὰ 5βίθῃέ δύ βέχπιπη 815 οπέειγέεν ( θὲ 
ΞΘΙΠΟΥ ᾿ὐπέθῃγιπσ.)., πίοῃξ ἄξέθυπά, σψ δῦ ϑαπίξηυτῃ 
(οὔπο Ἠεαρκοὶῦ ὑπ Οχγο0}}}, πδομάεπι τηᾶπ 1ΠΠ ψϑι 8 5-- 
56. δησζιξοηδιθη, Ζὰ πάρεότι σιγαὰθ ἰδὲ ἀνὴρ ϑ8ὺ8 
φιλάνορες ΒοΥ Δ ΌΣΖΌΠΘΕΠΊΘΗ, υπη4 Δέρποϊδοβ Ζὰ γϑυβίθῃθῃ, 
5. Ζὰ ῬοΡϑ, 135. σιγαὰς, ἃ. 1. δσιγηλος, Ἠεγπιᾶπη βίαίε 

σιγῶσ᾽ οὐξγ σιγἂς (Ἐλτη.), 5. ἄδη!ο ἢ 65 Ζᾳ Ῥεγβ. 720. 
Απ ἅἄδιστος ἰδὲ Κεῖπ Απβέοῖα χὰ πεῆεη, ἀφεμένων ἰ5ὲ 
ΔΌΒοΙαΐογ Οὐδηϊεν οπε ϑ'υθ] οἰ ποθηϊεν, 5, σὰ ΗΚ. 118, 

Υ, 40 ἢ, δὺ5 Θδιῃπβαοῖπέ ΔΌΘΡ ΠΔῸἢ αἰποὺ ὕθογβθεῖ- 
ΒΟΠ6Π ὙὙ1}} 65 ἰδιη βομοίηθη (ρυΐ ἀϊηκθη), ἀαῖβ ἴῃγ ΒΠ4 
ἀὰ5 Ηδυβ Ὀεμογγβοθθ (ἰὴ Ηδυβα δὴ υνἱθίθη ϑἐθ ] θη δυΐ-: 
δεβίθ ντογάθ, Ζδἢ!γθῖοι νογῃαπάθη 560). 6. ϑ΄᾽πη ἰδέ: 
ΑΡΔΙΠΘΙΠΠΟη Ὑ01}} 416 Ανγθβθηθϑιῦ ἀογ υυιγκ ἤθη Ηδίθηδ 
ἀυγοῃ Ζδῃίγοϊοιθ ΒΊΟΥ γὸπ ἴδ δγβθίζοπς {Π6ῦ 6. ἄθῃ 
Οενγαυοῆ ἀθ5 Εἰπίυτὶ 5. ζὰ ΥὟ, ὃ]. Ὑγᾶγα Ζζι βάβχῃ, 

50 Κῦηπία πιᾶὰη δόξεν 5ομγοίθθη, ἴσθθεγ αἰ Βεἀθυΐυπς 
ἀνάσσειν 5. οθβῃ ζὰ Υ. 76. 

Υ, 407 ἴ, ἀοοῦ ᾿ἰξέ ἀεσ υνομ οβία θέε ϑέδπαθ1- 
ἄογ ἀπιηθτῃ γογῃαίσο ἄθ Νίαππα (Ππ). δὲ υπὰ ἐγδρὲ 
ΕἼοτ. σὶοδιῖρ, γὰρ υπὰ τὠἀνδρὲ Βάᾶτη. ἀπὰ ὙἹοῖ. σασθα 
ἄἀδ5 γεγβηιδαίβ, εὐμόρφων Καππ πιὰ δ ἄθι νἱεὶσθ- 
βίδ! σθη.. Ζαἠἰγοϊοῆθη., θουβθέζθη νύθρθῃ ἀνάσόειν. 5. 

Ζὰ ΥὟ, 442, Ῥαπη ἰδέ ἀδγ ϑίπη: ἀοοῖ πιδοῆΐθ Κοῖμθ 
ἀΕΓ υἱδΐθη βομβῦμοη (χάρες) Βιἰἀβᾶυ!οπ δυΐ ἄθπ δῖθπε- 
1805 εἴπθὴ Εϊηάγιοκ, πολοσδῶν ἀθὺ ἄθη σϑηῆζθῃ Κῦι- 
ῬΘΙΓ ἀαγβίθ!! πάθη Βιἀβδυίθη, 5. ΒΙοπηβεία, 

Υ, 409 ἢ, ἀφθπὰ θεῖ ἀεῦ ΒΙοΚαο Ἐπέθεθγυηρσοη 
Βομυυιηαούῦ 8116. []θΌγοῖΖ, ἃ, 1, ἀθπὰ ἀἃ ἀϊς Βιϊἀκᾶθίοη 

Ὶ 

Υ 
Ἶ 
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᾿Ονειρόφαντοι δὲ πενϑήμονες ὦντ. β-. 490 
πόθεισιν δόξαι. φέρουσαι χάριν ματαίαν. 
μάταν γὰρ εὐτ ἂν ἐσθλά τις δοκῶν ὁρᾶν, 
παραλλάξασα διὰ χερῶν, 

415 βέβακεν ὄψις οὐ μεϑύστερον 498 

ἀ65. 1 ῦθη5. δηίθθῃγοπ, ἀδ5. 5100} ἴῃ ἄσθῃ ΒΙΙοΚοη νου ζῦρ- 
το σὰ οὐ κοπηθη σοί, 50 Κῦπηθη 56 πιονί ζὰν [ῖθ 06 
γεΐζοθ, ὀμμάτων ἄεν ΒΙΙΟΚα., οὔθ ἀδθγ σε! θέθη 66- 
δεηβίδπαθ., ἀοὺ υυἱγκίοῆοα Ἠοὶθπᾶ. 5. χὰ σοι, 908, 

ῬεΥβ. 104, Ἰθᾶπῃ δύ ἀθὺ ϑπη : ἀἄθπη γῆ ἀ16 σο] ]θίδπ 
Οοροπβίδηδα ΓΘ 16, Κύπποῃ δ ἀπἄπ] θη Κοῖπο θοῦ 6. οἱπ- 
Ποίβεη, δὲ ἄθπι ϑίππθ πδοὴ [ὃν γαρ, 5. Ζὰ Ῥίοπι, 1 9. 

Ν, 411 ἔ. 8]5 {γδυϊηθυβοβθηθπθ θ 6 ῬΟΚΙασοη5- 
γνοΥ {π βίθῃθη νοῦ ἴμπὴ ὙΠ Πρ 146. Ὀγϊη ρθη 6101|6 ἘὟδθι- 
6. δμοϊδοβ οἰδυδῦ δ 10} τη ΓΠΓΓαῦπ 416 Ἠθ]οπὰ Ζὰ 
ὉΠΠΔΡπθη, δόξαι οὐ]θοίΐν : ὙΥΔΒΠΡΘΌΙΠ 46, ννῖθ ΒΌρῃ. 
Αἰαὰβ 82 γνώμας, 85. ὅυοὴ Ζζὰ Ομοθρίι. 1061]. 816 
[ιεϊβοη πεν ϑημογες, νγοὶ! βἷα ὀγειρόφαντοι 5ϊμπᾷ, 

Υ, 413 {{{ πἰομεῖσ πᾶιη! οι... πνᾶπη Οπΐθ5. οἶμον πὶ 
Ὑγδμπ (ἰ50) σὰ βεμεπ, βίοῃ νογᾶπβογπά (ἴῃ ΝΙ6Ν 5 --τὸ 
ὥρογσθῃθη 4) δύ ἄσγοι ἀ16ὸ ΗἨδηάθ πη (Ὧὰ5 ἄθη Ηδηάθη) 
γΘγβο νυ πάθη ἀδ5 Β114 ποθ Πἰπίθυμου (5061610}} ἄυγοῖ 
56ῖη6. ἄδθβ. βΘ'οιϊαίοβ αἄπροη ἴο]ροπάθη οι νυῖπροη ( Θθεπ 
80. 50ΠΠ6}} νυῖα ἄἀθν οι ίαῖ. βορθαϊὰ αἰ 656 1 γϑυβ νυ απο π 
15}. μάταν παραλλάξασα, ἴῃ ἸΝΙοΝί5. ἀθεγρομθηᾷ, ἰδέ 
Ζὰ νου δπάθῃ, Αδμη! οι ΟΠοθριι. 850 ϑνηόκοντες μά- 
τὴν, ΜΙΘΩΓ 5. θ61 Μίατ μὰ χὰ ΕΓ. ΗΙΡροΙ. 9}. ὶ εὖτ᾽ 
ἂν δοκῶν, ΩΝ η), γΘΓ6]. Υ. δ44 ξ, τί δ᾽ οὐ στέ- 
γοντες (ἦμεν), οὐ λαχόντες, ἤματος μέρος. 1942 
Ι. ἰδοὺ δ᾽, ᾿ἀπόλλων αὐτὸς ἐκπδυὼν (ἐστὴν) ἐμὲ χρη- 
στηρίαν ἐσϑῆτα, 1499 ὅποι δὲ καὶ προβαίνων (ἐστὶ), 
Ῥιομι. δ46 Η, ᾧ τὸ φωτῶν ἀλαῶν ἀλαὸν γένος ἕμ-. 
πεποδιόμένον . 719. οὐ δῆτα; πλὴν (πρὶν) ἔγωγ᾽ 
μ᾿ ἕξ δεσμῶν λυϑεὶς (ὦ. μπᾶ. λυϑῶ), Ῥοι5 852! 
ὃ (πα, αὖ) κατὰ χέρσον ἐληλαμέναι περὶ πύργον, 

νἱοοῖομς δυοῖν ΗἸκΚ. 734 ὡς --- ἔχοντεξ . ΟἸοορΝι. 962 
οἱ (πα, οἱ) κτανόντες, 596 {Ὦ, ὅόστιϑ οὐχ ὑπόπτερος 
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πτεροῖς ὀπαδοῖς ὕπνου κελεύϑοις. 
τὰ μὲν κατ᾽ οἴκους ἐφ᾽ ἑστίας ἄχη 

τάδ᾽ ἐστὶ καὶ τῶνδ᾽ ὑπερβατώτερα. 
τὸ πᾶν δ᾽ ἀφ᾽ “Ελλάδος αἴας 

420 συνορμένοις 
πένϑεια τλησιχάρδιος 480 
δόμων ἑκάστου πρέπει. 

φροντίσιν δαεὶς, α. Βτ. 299 ἔνϑα Νεῖλος ἑπτάρους 
γαῖαν πυλίνδων ῥευμάτων ἐπομβρίαις, τπ8 σὰ Εδαμ, 
68. ϑορῇι. ΟΙἷά. 1501]. δι αοσ χὰ Ευγ, ἘΕΠ]οκΚίγ, δ99, 

δίῃ. ἀσάμπηῃ. ὅ. 86. Αππι. 9. Βευπῆ, ννυῖββ. ϑυπέ. ῥ. 
470 ἔ, Ῥμοῦθοκ Ζὰ ϑὅόρῃ. Αἰἴὰβ. δ8δ2 [γέ δη θῖο 885. 
λιδὲ. τοπι. 39. 15, Ρ. 198 ἐποίει τοῦτο οὐχ ὅτι τὸν 
Πίλωνα ἀναιρήσειν δοκῶν, ἀλλ᾽ ἵνα ---. Μαῃ Κῦπηϊθ 
δοἢ ἅπάοτη εὖτ᾽ ἂν ἐπθλά τις δοκῶν ὁρᾷ ννάπῃ εἰ- 
ΠΟΥ͂ Οπίε5. 510ἢῃ} οἰ ]] απ (πῃ βϑῖποῦ ἘΠΠὈΙ ἀπ) 5ιθέ, 
δεὰ χερῶν 5ομεὶπο τὶς βέβακεν νογθυπᾶάθη νυογάθῃ Ζὰ 
τυὔδβεπ, νεῖ Υ, 397 βέβακεν ῥίμφα διὰ πυλᾶν. --- 
πελεύϑοις δᾶησὺ το ὁπαδοῖς δῦ. Αδββη!οῆε5 5, Ζὰ 
Ἐπὰπι. 946. 

Υ. 417 ἔ. ἀΐοβαβ βἰπᾶ ἀϊ6 1,μοϊάθη πὶ Ηδαβα (ἀδῃοἰπι) 
8 Ἠβθεγάβ (ἴῃ ἀθὺ ΕΔΙΏ}16 465 δΝίθποὶδοβ.), υὑπά ἀϊθβθβ 
ἀΒΕγσομγθιθπ ον (ποοἢ στο[βευ 815 ἄϊθϑε5β.). αΐπε ῥ". 
96: τὰ δ᾽ ἐστὲ, νογέεπο: ἤαδο διισιὲ πιαῖα., φιαθ ἔπιες 
ἐμβ ἐπιμ8.. αἰτα ϑέσο ἠδ υεἰ ϑτανίοτα ϑειγιέ. Ἱπορέοαξμρ 
εἰΐαπι δόμῳ ΨὙ ἑκάστου πρέπει. ἴπ κατ᾽ οἴκους ἐφ᾽ 
ἑστίας 5ιειῦ ἀθγ ΤῊΘ1! πδοἢ ἄειῃ Οϑηζθῃ; γα δϑυῆο, 
ψεγρὶ. 5οΡῇ. ῬΓΔΟΝ. 262 ἐλϑόντ᾽ ἐς δόμους ἐφέστιον, 
689 ἔχριόσα μὲν πατ᾽ οἶκον ἐν δόμοις Ἀρυφῇ μαλλῷ, 
ΧοπορΒ.. Απαῦ. ΤΥ, 4, 14 διασκηνετέον εἶναι εἰς (κα- 
τὰ) τὰς κώμας εἰς στέγας. ὕπερθε ἀϊε Βεἀευΐαπρ 
σοη ἑστία 5. Ζὰ Οἰοερῇ. 616. 

Υ, 419 1 νγερὲπ ἄθεγα!! 806 Γ δὰ ἄθπιὶ ατίθοῆῖ- 
βοίθη 1ῳ8η4ς δίδυρο ΓΟ που (ἶδ ἄδθη Αἐγεϊάθη πϑιη- 
Ἰϊοῖ παοῖ Ὑ ΓοΪ8) δὐιδπε βομνυθγπιατ σε Κίαρε 65 Ηαυ- 
565 Εἰπε5 Ἰθάθη (ἀδγ ΕΔΙΠ1Π16 οἰπθβ δ άθπ ΜΙ σοζορθπε), 
τὸ πᾶν ὕθειδ!!, 5. ζὰ Ῥγοιῃ, 91ὅ, θεγῦ Βαΐϊνυβ συγορ- 
μένοις ἀτοκεέ ἄθεπ Ογαπᾶ δὰ5; 5. δβηιῖοπο5 σὰ ΟΠοερῃ. 



ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, ὃ: 

πολλὰ γοῦν ϑιγγάνει πρὸς ἧπαρ" 
οἵους μὲν γάρ ἔπεμψεν 

425 οἶδεν" ἀντὶ δὲ φωτῶν 
τεύχη καὶ σποδὸς εἰς ἑχά - 495 
ὅτου δόμους ἀφικνεῖται. 
Ὃ χρυσαμοιβὸς δ᾽ “ἤρης σωμάτων 

Υ7. Ῥεῖβ. 972. 918, ἴθερον ἃ. Ῥαγεϊοϊριαπη οἢπα Ατσίϊ- 
ΚΕΙ 5. ζὰ Ῥεῖβ. 671]. τλησιπαρδίος νγϑμιατῃϊσο, βϑοῆννου- 
τητῃϊρα, οὐδ Πα ΠουΖῖρ. σορθη α16 Αἰγοϊάθη πᾶ! ἢ, 
85. Υ. 489 ΠΥ, Κβο 5ίθβῃΐ ἀὰ5 Ὑγοτί Ῥγοῃ. 1959. Μαὰπ 
Κδμπίθ διο δον Απίθιίαθηρ ἄογ ΟἸοβ56 'πὶ ΕἌΥΠΕβ. τὴν 
καρδίαν τήπουσα ἃπάετη τηξικάρδιος. 

Υ, 425 νἱ6]65 νυθηϊσϑύθῃβ (οάου: Δ|Π6 γα Π65) εὐ στοῖτς 
(ἀνϊηρέ .) 018. Ζιιπὶ Ηδγζ. ϑιγζγάνει βίθις δθβοϊαΐ, 
υπὰ πρὸς ἧπαρ ἰδῦ πᾶθουθ Απδδθε. ΑΘΒΠΠ ΠΟΙ Υ, 770 
δῆγμα δὲ λύπης οὐδὲν ἐφ᾽ ἡπαρ προσιριγ εἴται, ΒΡ, 
Αἰἴὰβ 9398 χωρεῖ πρὸς παρ γενναία δύη. 8.0. δυο 

παίειν, βάλλειν πρὸς ὕπαρ ι. ἃ. 061 υγ]ρι 465. Αθἢπ- 
Ἰο ὙΠοοΚι, 1, 59 οὐδ᾽ ἔτε πᾳ ποτὶ χεῖλος ἐμὸν 5έ- 
͵)γὲεν ; 5. ἀυοῇ σὰ Ῥγομι. 887. 

Υ, 424 ἴ, ννὰβ [γ συειοθα πᾶμ!οῖ 685 βαπάΐα (1π 
ἄεη Κυϊθρ) νυεῖβ ε5. (485 ΗβθγὺΖ) ἃ. ἱ. 65. νυϑὶβ πᾶ! ἢ 
ἄδη ΝΥ εὐ ἀογ Ηϊηροβοπηάδίθη Ζιὶ ξοῃδέζεπ, οἵους ᾿ὰ 06 
ἴοῖι βίαι οὖς ἀθ5 νδυβηιδαίβοβ ὑγθρσθη ρΟβομγίθθθη, δπ- 
ἄρθγθ μαῦθῃ τὴς νοῦ ἔπεμψεν οἴη βθίζί. 

Υ. 426 ἔ, εἰς ἑκάστου δόμους ἀφερνεῖται, σανν. 
εἰς (δτη. πρὸς} ἑκάστου τοὺς (ΕἾοτ. Ὀ]05 ἑκάστου) 
δόμους εἰδσαφιγιγεῖται σοροη ἀἃ5 Ὑ Θυβῃνδδ [8, Μδῃ Κῦππέβ 
δυο ἑκάστους 5ομγοῖθθη ἀπά τοὺς 815 γαγϊαπία (ἑπά- 
τους 

ὅτου) ΗΝ Ὀδθτῖσοηβ ὑθογένγοϊθέ ἀον ΟΠοΥ, ἱπάδιη 
ΕΓ 816 χὰὀσ Β'εΪἰάς ἀβζοσθπθὴῃ 815 υὑπιρεκοιμπιθπ ἀδγ-α 
βίε!ῦ. 5, Ζὰ ϑορῇ. Αἰὰβ 1048, Απί, [004. 

Υ, 428 ἀεν {τ Ιμεϊοθθη οἰ οἰπυυθο βοὶπάθ Αγ, 
ἃ. 1. ἀογ ϑοβᾶϊζα σοννίηπέ ἀυγοῖ ΒΙυΐ, ἀετ Νίδπβοϊοα 
δὐυξορίοεγί, υ5 Οεἰὰ ὑπὰ Οαυΐ σὰ σονιίηπθη. ἴπεῦογ αἷθ 
Οὐπρίγιοίοη 8, δίαί, Ογαπη, 8. 304. διοῖ χὰ ΕἸ, 
125] 2. Α. 

6» 
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καὶ τυΐγασοῦπον ἐν μάχῃ δορὸς 
480 πυρωϑὲν ἐξ ̓Ιλίου 440 

φίλοισι πέμπει βαρὺ 
ψῆγμα δυσδάκρυτον 
ἀντήνορος ὁποδοῦ 
γεμίξων τοὺς λέβητας εὐϑέτου. 

Δϑῦ στένουσι δ΄ εῦ λέγοντες ἄν- 445 
ὃρα τὸν μὲν ὡς “μάχης ἴδρις" 
τὸν δ᾽ ἐν φοναῖς καλῶς πεσόντ᾽ ἀλ- 
λοτρίας διαὶ γυναικός. 

Υ. 429 υμᾶ ἀον αἷΘ Ὑαρε δαϊίθπᾶθ (ϑϊεσ υπά 
ΝΙΘάθυαρο Ζυςῃθ]οπάθ ) ἴπὶ ρθουκαιηρίθ. ἴθεθεν θη 
Ὅεὶ ταλαντοῦχος ἴομ!οπάθη ΑὙΕΚΕΘΙ 5. σὰ 160, 498, 

Υ. 491 βαρὺ ἀτὔοκεμά,, ΒοἰμμθγΖ! ἢ, 

Ὗ. 4995: 32,- πτἷἊἐέειι πιὰ ΠΠΘΡ  ΘΥ  ΘίΘΠΔοΓ Αβοῖῆθ {ὐ!!ο πᾶ 
ἀϊε Κῦρε 415. νυοἢ! οβίδί(θίου, ἀντήνορος γᾶ Ύ. 498 
εντὶ φωτῶν, νῖε Υ. 396 ἀντέφερνον φϑορὰν, 5. 
ΒΙοιηῆοα σὰ ἃ. 50. γεμίξων [Ἃ{]Π|6π4,. ἃ. 1. ἀὰ5 ΕΠ] Θη 
ψογδηϊδεβοπά, 5. Ζὰ Ὗ, 450: 50 δ ἢ ΠΝ 4350. {Π6Ὀ}6γ 
αἷς Οοηρίγαυοίίοη ἀϊεθοβ ὙΟΥΌΙ 5. ζὰ ΗἸΚ, 429, τοιὶϊς 
Ἰδὲ ΕἸον. αὑβ, ὑπᾶᾷ ἧἵπὶ δηιἰβίγοριἴβομθη εγβα οὐ, 
5. οἴνναὰβ ἃμη!οθοα σὰ Υ. 72]. -- λέβηταξ. νετρὶ!. 
ΟἸΟΈρΗ. Θ77. εὐϑέτου 5ίεμύ ργοϊερέϊδοι [ἂν : 580 ἀδ65 
516 νυ ἢ}]} εἰπροϊθρῦ, γΥ 0 ἢ} θεβίδίίοί ᾿βύ, 5, Ζὰ 5160. 616. 
50 βίβῃέ εὐθετεῖν. γΘΓΕ]. Βελκλεχὲ ατιεοαοί, Ρ. 40 εὐ- 
ϑετεῖν νερόν" τὸ εὖ κοσμεῖν ἐν τάφοις γεηρον. 
Αὐοὶ τιϑέναι, 5. Ζὰ δ΄ αν, 989. υπὰά ϑήηήκη ἀὰβ αταῦ, 
5. Ζὺ ῬδΙΒ, 597: 

ν 4388 ΠῚ 5'6 βουΐζοῃ ΔΌΘΥ ργθίβεαπαά ( βουΐζεπᾶ 
ΘΌΘΥ Ργεΐβοη 516) ἄδθῃ εἴηθη δΝίδππ, ἀδίβ εὐ 465. Καιη- 
Ῥἕοβ. Καπαῖὶς (γᾶ), ἄθῃ δηάθυῃ 815 θϑὶπὶ Μίογάθῃ ( 'πὶ 
Θεμμθίζοὶ οὐδθὺ δυΐ ἄεγ ὙΥδμἰ βία 5) συ βοὴ φοίδ! θη 
ὝΥΘΡΘΠ οἶἴπθβ {τοπηάθῃ (οἶπθ5. οἰποπὶ Απάθγῃ, ἄθιῃ δῖθπε- 
1805. φοῃόνίσθη) γειθθβ, ἃ. 1, 516. γὔδιμθη Ζνύαν 416 
δρίονυκοῖς ἀον Οοἴδ!]θπδπ., εκίαροπ ἃΡθ6Γ, ἀδίβ ἀθν 
Ζννθοκ ὑπᾶ ἀΐε ἴὔγβδοιθ σὰ ρουϊηρίαρίσ ννᾶγεπ, στέ- 
γουσι, πϑιιϊοῖ φίλος ἃὺβ Ὗ. 481. ἴὕεθεν στένειν 

. 
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τάδε σϊῖγά τις βαύξει. 
440 φϑονερὸν δ᾽ ὑπ᾽ ἄλγος ἕρπει 40 

προδίκοις ᾿Α“τρείδαις. 
οἵ δ᾽ αὐτοῦ περὶ τεῖχος 
ὅήκας ᾿Ιλιάδος γᾶς 
εὔμορφοι κατέχουσιν " ἐχ- 

τοΐ ἄοπι Ῥαγεϊοϊ ρίαπι 5. χὰ Ῥοῖβ. 276, θεν ἄνδρα τὸν 
μὲν --- τὸν δὲ σὰ 5160. 10. ὕει ἄὰαθ ἴῃ ὡς μαχης 
ἴδρις Το ]ο πάρ ΗΠ βνουθαπι χὰ Ῥγοπι. 993, ἐν φογαῖς 
φτιαλῶς πεόόντα. νεγρὶ. βόορῃ. πὲ, 690 ἐν φογαῖς 
πεπτῶτα. ἴ{ΠεὈυῖροπθ ἰδέ αἷθ Οὐοπδίγυοίοη. νογᾶηάουί, 
ννῖ6 οἷξ. 5. πη] ]ομο5 σὰ Ῥγομ. 487. 8160. 299, 16 

Ὑγοτία ἀλλοτρίας διαὶ (ρον. διοὶ, Ἐδτη. ἀλλοτρίας 
γὲ διὼ) γυναικὸς ρσοβῦνοη ὅποι αἷς σὰ ὡς μάχης 
ἴδρις, Ὅϊ6 Ῥιᾶροβϊείοι. διαὶ ἀγάοκί α16 ὔτβδομο αἴ5, 
5. σ ΚΙΊ60. 884 : ἄθεον ἀἷθ ότι διαὶ 5. ΒΙοιῆθα χὰ 
Ὁ 50. 

Υ, 439 τὶς τηᾶποίιοῦ.. ἰθᾶθυ. οὗδὺ πιᾶη, 8, ΟΌδῃ 
2 Ὕ. 269. 

Υ. 440 {. {9πνηΠ1665 (Τὔπν 116.) ἃΡῸῚ ΒΒ] θοῃ 
( υυϊβοῃῦ βοὴ. ) απΐϑν ἄθῃ ϑομιηθυ ἴθοὺ 416. νυδὶίθη άπ 
Αἰτεϊάθη. φϑονερὸν τοϊὸ ἀον Κυαίε εἶἰηθα ϑαθβίαπενὶ 

Ἰζφϑόνος.), νυῖθ μη! ῖομο5. οἵί. Μεγρ οΐομθη. Καμηη τπδΠ 
Βορι. Αἰὰβ 157 πρὸς γὰρ τὸν ἔχονπ᾽ ὁ φϑόνος ἕρ- 
πεῖ. Ὅϊε Ῥαίϊνε ᾶηροη γὸὰ φϑογεροὸν 80. 

Υ. 442 {ἴΦ, Καμῃ ᾿πὰπ Ζννδ ψϑυβίθῃθπ : α16 ΔπΠάθυ 
ΔΌΘΙ (ἄσγθη {Π6ογγθδίθ πἰοῦῦ πδοὴ Ηδυβθ ροβθπάρθί ννο- 
46 51π4}) ἢᾶῦθῃ ἀοτῦ τῇ αἴθ ἰδού (ατὴ ἀδ5 ᾿πηπδποτίθ 
"Γγο7]4) Οὐᾶρον ἴῃ 1Π|βοῖον γάβ νἱοὶ σθβίδ! σ (ΖΔ }] 610} 
ἴηη6. πη4 815 [οἰ πα! 6 ἀθοκία 56 (ἀ16 ἔῦγα46. ἀϊ 6)! σ6η}) 
ὙΥΘΙΟΠ6. δἰ ἴππθ ᾶῦθη, δμη ᾿ἰδῦ δηζιυπθῆπιθη, ἀαΐβ 

ΠῸΣ δἷη ΤΠ611 ἀογ (ἀϑίδ! πη. αἱ ἄβοθθ πο Ἠδυδο ρ6- 
Βοηάθί, αἴθ δπάθίῃ αὐ "Ττοιβοῆθαι Οαὐὰπά ὑπ Βοάθδῃ 
Ῥοργαῦθη νυυγάθη, ὑπὰ ἀδΐβ δρθη ἄδβ Βδρυα θθηνυθλάθπ 
ἴῃ Εἰοη4θ5. [μ8π4 815 εὐννδβ ποι 6 κια θηβυν θυ ίῃ6 5 
᾿ουνουθοθο θη ννογάρ (5. Ν. 494 ἢ α. 8ἃ.)». ϑήπκασ 
μοι δῦ ἄὰπ ατγᾶροι, 5, χὰ Ῥοριβ. 3597. υὑπὰ εὔμορφοτ 

᾿ αγῦχαθ ἄδπη ἄδὰ ϑίμη. γοῃ Ζϑιϊγθῖοῃ πᾶῦθπ., ννῖθ. πιδῃ 
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ἀλδ ϑοὰ δ᾽ ἕἔ ἔχοντας ἔχρυψεν. ἄντ. γ΄. 455 
βαρεῖα δ᾽ ἀστῶν “φάτις ξὺν κότῳ" 
δημοχράτου δ᾽ ἀρᾶς τίνει χρέος. 

Υ. 407 εὐμόρφων πολοόσῶν γεγβίθῃθη Καπη: ἘΠ ΠΟ τ 
δυο Ῥγοπι. 514 Δῆοῖραι τρίμορφοι. εὖ ἴῃ “Ζυξαιπιποη- 
δείζυπρθη ἀγάοκε οὔ ἀϊε ἘΠῚ δὺβ. νεῖ 'ἰπ εὔαγνδρος, 

εὐάρματος (βόρῃ. ἀπέ, 845 -- πολυάρματος 149). 
εὔαρνος, εὔχρυδος α. ἃ. ὙΥΘΗΙσΟΥ νυ ἢγΞ ἢ  Π]0ἢ νγῦγ- 

ἀθ Πηῆϑῆ 65 πρῆπιη; ἰπ ἀοθσ ΒΙξπ6 ἴπγοσ 7Ζῆγο, ἰπ ᾿ΠΓΟ 

Παρ ΘπαΓα}16 : ὑπ πο Ὀγθηῖ σοῦ νυ ἢγβομθἰ Π]Οἢ : 815 βομὅπ- 
δεβία!εία, ἘΣπά]]οἢ ννῦταθ ὃὲ πδοὴ ἐχϑρα νεγθὶπάθη, 
5. Ζὰ Ῥτγοιῃ. 644, --- Ὅσο τπηδομία ἔοϊσεπάθ Εἰγκί ἄσγυηρ 
Εθθῃ 80 συΐ, νγῦο πίομέ ποοῦ θαββεῦ. Ὀθβίθβμθεη Κῦὔππεῃ - 
αἀἷθ δηάθσπῃ θεὲ (νγείοια πίομέ σοί! θη 5'π4}) Βᾶθὲπ 
ἀογέ ὑπὶ ἀϊα Ἐπξία αἀτὰθεη (Ετγάμαϊίεπ.) ἴπ Ποῖα 
Βοάδῃ δἱβ. υυοῃ]σοβέδϊἐεέε ( ἀπνθγβεηγία, ποοῖ ἸΘθ6πα6) 
1ΠΠῸ : ἀοοῦ ἀδοκί 4]5 νϑυμαί βίου οὐ βδἷβ δἷβ θθνομηθπηᾶθ 
(ἀσοι τη5 ἰἤποπ οἷπ βοίοθου Αὐξοπίμαϊ!ε τη ΕΓ δ οἤοΥπ 

δίαίξ ἴῃ Ὑ οΒπύπρθη γεγμδίξέ 56 ΥΠ). ὕὌεθεν, ἀϊθ ὅ'δοῖϑθ 
γΕΓδ]. Υ. 547 εὐναὶ γὰρ ἦσαν δηΐων πρὸς τείχεσιν. 
-- ϑήρας Ἰλιάδος γᾶς ἰδὲ σὰ νεγθϊπάθη, νεγρὶ. ΟΒΟΈρἢ. 
548 τάφον διαποντίου γᾶς, Ἔμσπι. 809 ἕδρας τε καὶ 
γιξευϑμῶνας ἐνδίκου χϑονὸς, ϑόρβ, ΕἸεκίν. 160 ὅπως 
πατρῴας τύμβον ἐκλάχοι χϑονός, Απί. 1908 τύμβον 
ὀρϑόηρανον οἰκείας χϑογὸς χώσαντες. Ὀϊε Βεάρδννοϊβθ 

Ξήρας κατέχειν βπάρδέ βίον μη! οι Αἴβοῃ. ΗΚ. 24 ἢ, 
ὕπατοέ τε ϑεοὶ, καὶ βαρύτιμοι χϑόνιοι ϑήκας κατ- 
ἔχοντες; ὅορῃ. Αἷἴαβ 1166 ἔ, ἔνϑα -- τάφον --- καϑ- 
ἔξει. --- εὔμορφοει ἰδὲ ἄδεπ σὰ Αβοῖα νεγγαππίεπ, δἰ5Ὸ 
ἴῃγε Οεβία!ἐ υϑυ!οσεπ μπαρεπάθη (ΟΥ͂, 4390 1.) επέίσερεπ- 
ξεβείζί. ἐχϑραὰ Βαΐ ρϑεβῖνε Βεάθυίξζυπρ ὑπᾶ ᾿ἰξέ Ῥτγᾷἀϊοδέ. 
ὍὌεθεν ἀδ5 Ραγεοϊρίαπι ἔχοντας οἤπα Αγακεοὶ 5. Ζὰ Ρεῖ8. 
571, ὕδεσ ἀΐθ ϑυθ)θοβυθυβοθἀθημοῖς σὰ Ῥγοιι, 102]. 

Υ, 446 ἢ, 5οῦννεν (ρεννα εἶσ οὐδ βο!πηπι, Ὀαάεηκ-- 
Ποἢ., σοί γοἢ} ) 8Ρθεὺ ἰδὲ ἀογ Βῦγρον ρυο νει θαπάθπθ 

Ἠξεάδ, ἰδέ δθεὺ εἶπ νοϊκυεγεϊπίοσ ἀθν ΕἼσομ {υυϊγὰ ἀθ 6 Ὲ 
ἀογ ΕἸἼσοἢ εἶπ δἰ σαπιθῖποῦ ) 50 Ζϑϊέ δὴ ἀΐς Οεὐῦμγ 
(50 τοῦτα ἀδι. ττεϊοῦδη εὐ ὑὑἶε, Ὀὰίβϑη, ννὰδ ὁσ σὰ Ὀδίδϑι 
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μένει δ᾽ ἀκοῦσαί τί μου 
μέριμνα νυχτηρεφές. 4600 

450 τῶν πολυχτόνων γὰρ οὐκ 
ἄσκοποι ϑεοί. 

πὲ} ΘΙ. Ὑ 157 τὸ δ᾽ ὑπερρότως κλύειν εὖ 
βαρυ. -- φατις ξὺν Ἠστῳ νὶθ ὅόρι. ΕἸεκίγ. 1386 
τῆς ἀπλήστου τῆσδε σὺν χαρᾷ βοῆϑ. νγοβε!θ5ύ πιδῃ 
ΠΘΟΏΒΘΠ6: 5. δυοῦ Υ, 755, ΗΙἸΚ. 600. υπίοη Ζὰ Υ. 
1527. δημοεράτου ἀρᾶς εἰπὸν οὐεδινκό «πρηϊες γαῖμα 
Ῥαγύϊοϊρίαμη,, 5. χὰ 5160. 3192. δημόκρατος εἷῃ γο]κ- 
γϑγθιηΐου , ἀσγοῦ αἷθ νοίθη 5 ππηθ ἀ65 Ὁ ΟἸΚ5. Ζὰ δἰ πο 

Δ1ΠρἜπιθῖπεπ γϑυβο πο] Ζο ποῦ, ΔΙ] σοπιεῖπου, νεῖ πάνδημος. 
Ψεγρ]οίομοα Καππ πᾶ Επν, ΗδΚ. 9229 ψῆφον τε τὴν 
Ἡραϑεῖόσαν. ἀοοὶν νυϊγὰ ἀδϑοὶ δὲ δυο Ἡρανϑεῖσαν δ6- 
Τυπάθπ. 8. δυο Ῥούβοη χὰ ἔυγ, δίοα, 198, Μίδῃ ἢαΐ 
ἀῦοἢ δημομράντου οὐοΥ δημαράτου ἄπάογη υυο θη. 
Τπερου ἀϊα ἀτγιίία Ῥρίβοη ϑ΄ἴηρ, ἴῃ. ἀοΥ Βοαάθηίαπρο τη 8 Π 
5. Ζὰ Ῥγομ. 117, ὕθου ἀϊθ ΘῈ] Θοἰβυθυβοβιθἀθημεῖύ Ζὰ 
Ῥχοιη. 1101. 

Υ, 448 ἢ, 65. οὐννυαγίεί 806 Ζ Ὑϑυποἢ 6 ἸηΘῖΠ6 
ΒΘ ἰγροπα οὔνναα ΝΝοδίυι 65. ἃ, 1. ἰοῦ θ6- 
ΒΟΥΡΘ ΔΌΘΥ γροπα οὐνγαβ Γτδυγῖσοβ (ὔγ ἀἴθ Αἰγεϊάθη Ζὰ 
γουπθῆπιεπ. ἴΠεθον μένειν πιϊξ ἀθπι Τπῆηϊν νουρὶ, Εαπι. 
ΟΥΊ μένω δ᾽ ἐποῦσαι, 182 δίκης γενέσϑαι τῇδ᾽ 
ἐπήκοος μένω, Νίαξι. Θταπιμ, ὃ. 884. Ὁ. 

Υ. 450 ἴ. δυΐ αἷδα νἱεϊιπουάθπάθη πᾶ] Ἰοἢ βἰ πα πἰοῆς 
ΘΟΒ(]05 ἀἴ6 Οδίίξεγ. πολυκτόνον νγογάθη αἴθ Αἰγεϊάθη 
δεπδππί, ἷπ 850 ἔβγῃ 516 ἀμγοὶ ᾿ῃγοπ Ζαρ πὸ Τγο͵α 
Τὺγ ὙίοΙο Ὑογδη αβϑαηρ 465 ΤΠ οάδ5. νυυγάθη: ἄμῃ] ον νυϊγὰ 
Ἠδρὶεπα Ὗ. 676 ἑλένας. ἕλανδρος, ἐλῤδφολλαι, Εν. 

Οτεβέ. 1142, Ηε]. 199 πολυγιτόνος, υπὰ Ἔθθῃ 80 485. 
Υ. 242 ἀϊε Κγρεῖς δοπδηηΐ, ἃ πη] οἷ φεβνο: οἷά ἔϑρε- 
ὅεν. 433 γεμίξων, (νεγρ!]. ΗΙΚ. 430 γεμίξω πη ἐμ-- 
πλήσαΞ) 1242 ἐκδύων, 1432 --- 1452 ὁλέσαόα, 1440 
ἀνδρολέτειρα, 1441] ὁλέσασα, Οδοορι. 79 ἀνάγκαν 
προσήνεγπαν, 926 φπαταρτενεῖθ. Βα, 927 ἀμαϑύ- 

ψεῖ, Βῖθῦ, ὅ84 τὸν ὠνδροφόντην, 807 υπᾶὰ Αρ. 1314 
ἀσινεῖ, 51ε0. 821 ἐξέπραξεν, ῬεΥβ. 714 γαυτιρὸς 
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κελαιναὶ δ᾽ οὖν ̓ Ερινύες χρόνῳ 
τυχηρὸν ὃντ᾽ ἄνευ δίκας, 
παλιντυχῆ τριβᾷ βίου ἀθὅ 

4δὃ τιϑεῖσ᾽ ἁμαυρὸν, ἐν δ᾽ ἀΐστοις 
τελέϑοντος οὔτις ἀλχά" 

τὸ δ᾽ ὑπερχότως κλύειν εὖ 

ὀτρατὸς παπωϑεὶς πεδὸν ὠλεόσε στρατὸν, 886 ἢ, τὰν 
ἐγγαίαν ἥβαν Ξέρξαᾳ κταμέναν. ὌὍεθεν ἀϊα ραββῖνθ 
Οὐοπβίγυοίίοη 5. Ζὶ ϑόρὴ. ΕἸ. 829 χυύ. Αὐδρ. -- ἔϑη- 
πεν ΗΙΚ. 989. Ρεῖβ. 8543 Ξέρξης ἀπώλεσεν α. ἃ.; 8. 
δοἢ χὰ Ῥεῖβ. 960, τ0εῦεν ἄσκοπος πὰϊξ ἄθπι Θἰθπῖν 
8. Μαί(ῃ. ατάπιπι, ᾧ, 544. 

Υ. 452 {ἴἶ βομάθυπ 65 ᾿ϑοθθη ἔάγυνδ ἢν ἀ16 βοῆνναγ- 
Ζ6π ({γ οί θαγθη) Επιϊπηγεη Ζὰ βοῖποῦ ζΖεϊΐ οἴπθη ἄδτ 
Ῥερ! οκύ ἰδ ὁπ ΟουθοδσκΚοιί (ἀδγ ἴῃ βοίποιῃ αἰ ὕοκα 
ἰοῦ Οδγθομίρκοις ἃθί6.}) 85 ἃπάθυβ. Ὀθο!οκίθη (ἱβ 
ὉΠΟ]  ΟΚΙΙΟῆ σοαννογάθπθη ) αὐτο Απίγεϊθυπρ ( Υδγηῖοι- 
ἰὰη 9} 561π65 Πα θθμβο ἄοκαβ Ζὰ δἴποῃ νογἀαπκεοϊίεῃ (6Γ- 
πἰθανῖσ θη), οἴπεπὶ ΔΌΘΙΓ υπΐοῦ (ἀεν Ζδ8}} ἀ6γ) {Ππρ6- 
Καπηΐθῃ (ΝΙ θαυ σ θη) δεγθηάθη ἰδέ Κοὶπθ Κυαῖε ( δίδοιί 
πᾶ ΑΏΒΘΠΒΘΗ ). κελαιναὶ Ἐριννύες, 5. τὰ 5160. 960. 
οὖν δ] ἴα ΕἾοι., 5. ζὰ Υ, 433. χρόνῳ τὰ βεἶμεγ 
Δεϊέ, 5. ζὰ ΗΙκ. 704, ἴθεῦεν ἀϊθ νεγοιπάσησ νοῦ πα- 
λιντυχῆ ἁμαυρὸν 5. ἄα5 ϑ'Δονθγζθι πὶ 5 ἀπίοῦ Αἀ]6- 
οἴϊναμη. ΠΟ. Νίαπ Βαΐί παλιντυχεῖ (Ἐδτη. παλιν- 
τυχῇῦ}) δεβγεῖθθη νυ! θῃ. ἴθεθεν τριβᾷ βίου 5. σὰ 
Ομοορῃ. 945. βίος μιοῖίβο Βἴδὺ 1,6 προ, γοΥΡῚ. 
ϑόρῃ. Εἰ εκίγ, 207,8 ἼΔΟΙ, 466, δῦ βίοτος Αἰἴβοῖ. 
Ἐσπ. 9235, ἀμαυρὸν Ζὰ εἴποιῃ ἴῃ ϑομαξέθη σϑβέβ θη, 
γογἀυηκεϊίοπ., Θγηϊθαγ βίῃ 5. Ζὰ ϑορβ. ΚοΙ. 104. 

δυοὴ ππι. 5560 ἢ, κρατερὸν ὄνϑ᾽ ὁμοίως μανεοῦμεν. 
ὕεθον. ἄεῃ Οἰθηϊνὰ5 465 ΕἸσοπίμυμ5 ( τελέϑοντος ) 8. 
χὰ 8160. 4. 

Υ. 407 1ἴ. υμίοϑ σὰν Ζὰ σγοίβεπιη Ηδϑθα δΌΘΥ σο- 
Ῥυθβθη Ζὰ νυθγάθη (βῖοἢῃ ἀῦοῦ Βαδμιη Ζὰ ΟΥ̓ νυ 6 Π,) νγΘΠπ 
Ἰ8η 5'οῦ ἀδάσγοιν Ηδβ Ζυσίθμε, νυῖθ ἀΐθ Αἰγοίάθη ) ̓ἰβύ 
Ὀθάθηκιοι 5; ἄθπῃ φονεοσίθῃ υυἱγὰ δὰ ἀϊθ Αὐροὴ νοι 
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βαρύ" βάλλεται γὰρ ὕσσοις 
διόϑεν χεραυνός. 470 

400 κρίνω δ᾽ ἄφϑονον ὄλβον. 
μήτ᾽ εἴην πτολιπόρϑης 
μήτ᾽ οὖν αὐτὸς ἁλοὺς ὑπ᾽ ἄλ- 
λῶν βίον κατίδοιμι. 
συρὸς δ᾽ ὑπ᾽ εὐαγγέλου τὴν πόλιν ἐπῳδ, 47 

Ζευβ. οἷπ ΒΙΪΖϑοιίασ ( ἄσππ οἴπθη βο]οιθη {ΠῚ ἀϊθ 
ϑίγαΐθ ἀεβ. Ζευ5) ὕὑπερκότως. νεῖρ]. Ν. 800. Ευν. 
γἃ5. Ηρ ΔΚ], 1087, δι οὔδθη Υ. 446 βαρεῖα δ᾽ ἀστῶν 
φάτις ξὺν πότῳ, μεν βαρὺ 5. τὰ ῬΙοιι, 17; ἅδον 
βάλλειν υἱέ ἄδπι θαδίνυ5 Ζὰ ΞΟΡΒ, ῬὨΠ» δ. “ππ ἔππτ. 
Ῥμοῖπ. 1580 ἀέριον σκότον ὄμμασι σοῖσι βαλών. --α 
σόοις αὐ ἰδ Αὐροη, αἷβ ἀθηζοπίσοπ 6] ἀθ5. Κῦι- 
ῬΘΥβ. δ} νυϑομθη ἀἃ5 Το διῃ πιο δίθῃ οἰαν κί; ἂδη- 
το παν, ῬΒοῖη. 957 μέλαιναν κῆρ᾽ ἐπ᾽ ὑμμαόιν βα- 
λὼῶν ὅορι. Κοὶ. 1683 ἴ, γῶν δ᾽ ὀλεϑρία νυὺξ ἐπ᾿ ὄμ- 
μασιν βέβηκε; 5. οι σὰ Ῥγομι. 607. 

Υ. 4600 ᾿ον νυᾶμ]6 (οὔθ πῆρ ΑΌΘΥ οἷ Παίβ] οβοβ 
ἰάοκ, οὐδν : ἰοθ νογάδιηπηθ (νυ βομηηἃ ἢ 6.) Δ Ό 6. οἴῃ 8}}-- 
χυργοίδοβ. Οἰὰοκ, ἴθεθον ηρίνειν ἴῃ ἀθὺ δυβίοσρῃ Β6- 
ἀδαίαπρ 5. 5160. 590. ὅορῇ. οὶ]. 641, υγ. δΙοά. 644, 
Ἀπάτοῃ. 989, Ἠδιδκὶ, 198. Χαπορὰ, Ἠδ]θη, 1, 7. 1]. 
Ηετνοάοί. ὙΙ, 128 υπὰ 129: ἴῃ ἀθγ ψυνοϊίθη Βράθυϊαηρ 

ϑόΡρἢ. ΤΟΙ. 724. 76πο Εὐγκίᾶσαπρ ἃ γ βομοῖηῦ νγθσοὸπ 
Ὑ, 440. 457 νγδῃ νοι  ] οἤθυ:ς 

Υ. 461 μήτ᾽ εἴην, ΕΊἸον, μηδ᾽ εἴην. Απ ἄδν ἘΥπι 
πτολιπόρϑης ᾿ἰδῦ Κεῖη Απῃδίοία. Ζὰ ποίπθη, ον ρ]οίοι Υ,, 
701 πολιπόρϑε νουϊδιιιμηί, 

Υ. 402 ἴ, ποοῖ δοῖ (οἄοι Γὔγννδῃγ.) τηῦρα ἴοὶ 
Βϑ 5 σοίδηρθη Ὀπίθυ ἃπάθιῃ (πη [γοπιάθν (ὰθννα]0) πιθῖῃ 
1ϑθθη βθίιβῃ, 

Υ. 404 {, ἄστοῖ ΟαἸ οἷς το] άθπάθς Εἶδαθν (δυΐ γει- 
ΔΙ ΒΒαΠπο ἀ65. ΕΘ θυΖθίομθ5.} αἀυγομάνϊπρε ἀϊθ Βίδασέ 
ΒΙποΙΘπάθυ Ἀπὺπ|, 5 βοβοῖηθ. ΔΗρΡΘΠΟΠΙ θη. τυθγάθηῃ Ζ8 
γὴ556}}. ἀαΓ5 πδοὴ Ψ, 4635 νοῦ ἀδὺ ᾿θμθυβομ ας ἀδΥ 

ΚΙγίδιπιποδίγα ἀϊθ Ορίον δυβροιϑοιί, υὑμὰ εἰμ ἰδυΐοβ 
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ἀθὅ διήκει ϑοὰ ,βάξις" 
εἰ δ᾽ ἐτητύμως, 
τίς οἶδεν, ἤ τοι ϑεῖόν ἐστι μὴ ψύϑος. 
τίς ὧδε παιδὸς ) φρενῶν χεκομμένος, 
φλογὸς παραγγέλμασιν νέοις 480 

ἅτ σπυρωϑέντα καρδίαν, 
ἔπειτ᾽ ἀλλαγᾷ λόγου καμεῖν : 

70 6] σοβοιγοῖ ουἤοθ ἢ σὑτογάθη βου, Ἠϊεγαι υυεϊβέ δα οἢ 
Ὗ. 474 υπὰ 8892 ΞΕ, πη. Ὀϊ6 Ῥϊοπουβομαῖν νου] [56 
Ἠΐεγαῦ ἀϊθ Βῦμπθο. Αδβμη]οῖ 5160. 880 δεηρεει δὲ καὶ 
πόλιν στόνος. ἃ0} σὰ Ῥεῖβ. 1026, {Πεἢ}86Γ ὑπὸ 5. 
ΟΒοερη. 7352, Μίδί ἢ, σδιημι. δ. 592, 7, α. τὴν πόλιν 
Ἐδτγη. ἐν ΥὙἹοί., πόλιν οὁ1π8 τῆν, νυοῦασ τηδῃ υγθηϊ σϑίθῃβ 

ταν εὐντατίοί μᾶεε (6. ΕἼΟΥ, 
Υ, 466 ἢ, οὐ ἰόν τέ ὙΥΔΒσΠ οὶ (56 ἀϊς 5ίδαέ 

ἀυγομαγιπσι), ννεὺ νυεῖ 5 ε5 ὃ οἄδὺ [ἄγυυδησ ὥθογπαίῦγ- 
ΠΟΡ ἰδ ΝΙοδέ - Γδαβομυπρ (οὐοΥ υυδῃν οι 65. ἰδέ Ζὰ θ6- 
ὙΥΠΠΘΥΠ,, ὙΥΘΠΠ 65 πίοηῦ Ταυβομυπρ 1ξι), 7 τοῖ οἄδὺ 
Τγνυδἢγ,, νυῖθ 5οΡἘ. ΕἸοΘοίγσ, 498, 85. δυο ΟΒΟΘΡΙΝ. 
492, ἔυμῃ. 567. μὴ φύϑος ἰδὲ εἶπ Ηγρβεβη, νῖθ ἅδμη- 
1ομθ5. δυο δηαογυνᾶγίβ, ἴΠεθὲγ ψύϑος νεγρὶ. Υ. 978, 
1059, ΚαΙμμδοι, Βευοιδί, 184 οὐ ψύϑος οὔνομ᾽ 
ἔχουσα, 

Υ. 4ἀθ8 φρενῶν »ερκομμέγος, 8. Ναί, ΟΥϑιημ, 
ᾧ. 398. 

Υ, 469 παραγγέλμασιν. δεν. παραγγέλμασι. 
Ψέοις ἄυγοι ἀἷβ ἔγίβομεπ, ὑοῦ ΚΌΓΖΕΠΙ ογίοϊ σίθῃ. οὐδι 
δεἰίβπεπ, ὑπρσθυυβη! ἤθη. 8. Ζὰ ΗΚ. 449. 

Υ, 410 ἢ. πυρωϑέντα καρδίαν επίθταππέ 8πὶ (πι} 
Ἠδετγζεη. 85 εγθαπι βέθμῃέ πιθέδρβουίβοι Γὰγ δυΐϊσεγερί, 
εηἰχῇοκί, Ὀερεϊδίοτέ, νος ϑαλπεόϑαι, ϑερμαίνεσϑαι, 
φλέγεσθαι, πκαΐίεόϑαι ἃ. ἃ. Ἠϊεγαυΐ ὈεΖιθξς βιοι Ὗ, 
881]. ἔπειτα ΓΕΟΔΡΙ Γνοὺς πο ἄεπὶ ῬΑγ οἰ ρίμπι . 8. 
Ζὰ Ῥγοιῃ, 773. ἀλλαγᾷ λόγου ἄστοι ψεγᾶπάετγαπρ ἄογ 
Ἐδάβ, ὑγεππ εἶπα δπᾷθιθ, εηἰξεσεπρεβοίζίθ, ἸΝΔοΒσιολέ 
εἰησασαηθοη ἰδέ, καμεῖν τὰν ὥστε καμεῖν πδοῖ ὧδε, 
νεῖ δόρἢ, Κοὶ, 790 ἐνθανεῖν μόνον πδοὶ τοσοῦτον 
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ἐν γυναικὸς αἰχμᾷ πρέπει, 
σοὺ τοῦ φανέντος χάριν ξυναινέσαι. 
πιϑανὸς ἄγαν ὁ ϑήλυς ὅρος ἐπινέμεται 48ὅ 

47 ταχύπορος. ἀλλὰ ταχύμορον 
γυναικοκήρυχτον ὄλλυται κλέος, 

ΠΟ ΤᾺ ΕΠ ΝΈΕΓΕΣ ΚΡ, 

πάχ᾽ εἰσόμεσϑα λαμπάδων φαεσφόρων 

8. Μαίι. ἀτᾶπιη. ὃ. 5359, ἃ. ΒοΥπμδγαν τν. 5, Ρ. 9602 
Ταμγῦ 8π Ῥίαΐ, ΤΈΡ. Τν: Ρ- 445, ἃ. τοιοῦτον μέν τι 

ἦν --τ καὶ δικαιοσύνη, --- οὕτω δὴ πράττειν ἤδη, ἔσαν. 
Ῥιοῖη, 589, ῬΙαί, Ῥιαθά, ρ. 70 ο. εἶ τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, 
πάλιν γίγνεσδϑαε --- τοὺς ϑῶώντας, Οοτρ. ν. 507 : 6; 
δι9 γος πῆς. ὟΙ᾽, 80; 

Υ. τῷ. ἔ, δύ υπίου οἰπθθ Ὑύεῖθο5 [δῆ (Ἠοττγ- 
ΒομοΥβία ; Ἠδυγβομαῖο.}) 685 ραβϑβεπά., νὸν ἀογ γον γα 
λιοιαπρ ἴῃ ἀϊα ΕὙθαάθ τύ οἰπΖυβοπιπιθη ὁ [Ιοἢ ΠᾶΡ6 
ἀΐδβοη ϑαίξ Ζζὰ εἰποπι ΕἾαροβαίζ σοιπδοιί, ἐν γυναικὸς 
αἰχμᾷ ἀὰ νυῖν ἱπ ἀθγ Οθνγαὶὺ ἀ6Γ 1.ΔηΖ6, ἀ6Υ Ἠδνγβοβιαξέ, 

εἶποβ Ὑγαῖθα5 οἰπᾶ, 5. ρει. ἀἷθ Βεάβθαΐαπρ νοῦ αἰχμὴ 
χὰ Ῥήοπ. 404. 

Υ. 414 Πἶ, ὑθεγγοάθηᾶ χὰ βϑὴν νϑυγοϊίες ἀϊ6 νυθὶῦ- 
Ἰιοῖθ ΕἸ βομπυῦ (ἄεν ΚΙγέαϊπποβίγα Βοῖβρίθὶ ἀπά γοΥῦ- 
886) δῖον. βοῖπθ} 65 ὕδησοβ, ἄοολ ΒΟΒΠ6}165 Τοάςβ νεοῦ- 
δεμύ ἀδ5 νυοὶ νου κὐπαοίε ογ οἰί, ὅρος, 5. 19 1: 
Ἡϊογαυΐ θα Ζιθῃξ βιοἢ Υ, 8582 γυναικείῳ γόμῳ. ἐπινέμεό- 
ὅκα: Ἡετγοάοί. ἡ, 101]. [πη ταχύμορος βέοδέ μόρος πηθία-- 
ῬΒοΥ ΒΟ, νυ]6 ϑνήόπειν ι, ἃ, γυναιϊικογήρυτον ἘἸοι. 
ὑὦπὰ δτη., γυγαϊιποπήρυκτον ΝὶιοίοΥ. 16 Θυδπέιδξ 
Ῥεϊάον ὙΥ̓ὄγίον Ἰδύ ἀϊ656 106. πη ἃδη!ῖομα ϑ.6}16 ἰδέ 
ΟΠοορι, 849 ἢ ἢ πρὸς γυναικῶν δειματούμενοι λό- 
γοι πεδάρσιοι ϑρώόπουσι, ϑνήσποντες μάτην ; 

Υ, 477. τυ δῃ 5ἰοἢ ἄθηκϑῃ, ἀδίβ 416 χὰν Εἰογί- 
κοίζυμρ ἰἤγοχῦ Ορίευ τὸ Υ. 547 αρρεσᾶάπροπθ ΚΙ νίαϊ-- 
τηποϑίγα πϑοῖν αἰπῖσοι Ζεῖϊῦ ὑπα ποοῦ νυᾶῃγοπά 465 Ομοῦ- 
σθδδπρϑ» ὙΟΙΏ Ὁμοῦ. ὑῃθειπογκί, δαΐ ἀθῃ Ηδιυρίδ!αγ ἀοῖ 
Βᾶμηε (Υ. 481 ἀπ᾿ ἀγιτῆς) φεοἰγδίθη ἰδέ, ἀπά νοὸπ μΐδὲ 
ἂυ5 τυδηϊσδίθηβ ἄθῃ Νδοιρσοβδης ὧἀδβ ΟΠοΥς (ν16 δἰγθ 
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δϑηζε Ἀδὰθ νοπ Υ. 477 --- 488 ἀπὰ θεβοπᾶει Ὗ, 878 --- 
585 Ὀεοννοῖβδῦ ) πὶ ἀπρσοῃὄγέ. ὑπά ἄδη παμοπάδθη Ἠργοϊά 
Βεπιοτκί μαΐ. 5, δυο Ζζὰ Ὗ, 88, ΥΥ̓ΔΠΥβ θη Ποἢ οπύ- 
εγπί βἰθ βίοῃ υυβηγεπα ἴπγον Βεάθ σαν πος γοπὶ Αἰέδγα, 
Εὔθη 80 νύθηῖρ νῖ6 Ῥδπδο5 ἴῃ ἄδθη Ηϊκοίϊάθη (5. ἀ85. 
χὰ Ὗ, 168): νύθβῆδὶ Ὁ 516 σοπὶ Ἠδγοϊάθ πιοῆξ Ὀδιηοσκί 
πὰ ποῦ Ρεστῦ 5 νυῖτα, βεὶπθ Βοίβοβδξε 86 Ὶ γϑυπιπηπιῦ, 
πὰ εὐβί Υ, Το βοὴ ἴπ ἀὰ5 αδβργᾶος πϊβοῃί, --- Αὐἵ- 
ΖΑΊΪο Καππ αἴθ βοθηθ}|6 Εὐὐβομαϊπαησ 465 Ἠδγοϊ ἀ5. ὑπάὰ 
ἀ65 ρδιβθοῆποη (ΟΥ. 761} δὴ ἄδθπὶ Ζυπδοιδέ δῇ ἀϊθ 
ΝΝδοδε. ἴῃ συθίοθμοῦ ΤΊοα Εἰ Πρ ΠΟΙ ΠΠΘη Ὑγογάθη βθυη 
580}} (Υ. 9γῷῶ. 5185 1. 196 1, 804) ἐοϊσοηάοη Τᾶρε 9 
ὙνΘΒΒΔ]Ὁ δυο ἀον ϑομοΙαβύ θεπιετκέ: τιεγὲς μέμφονται 
τῷ ποιητῇ. ὅτι αὐδϑήμερον ποιεῖ τοὺς “Ἕλληνας ἢ- 
ποντας. απὰ Ῥίομ ΟΠ γυβοβίῃ. οὐ, ὅ9. ρ. 0 (11. ν. 
9269 Ἀεἶ5κΚ6}) γῦν δὲ πολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ παρα- 
γιγνομένους ποιοῦσι τοὺς κήρυκας πλειόνων ἣμε- 
ρῶν ὁδόν. Ὑγ επῖσογ δηβίίβισ υυῦγαθ 65. βθὺπ9 ὍγΈΠῈ 
νυν 56 Ἰδάθῃῃ Αοίθ, νυῖθ δὶ ἃπη5, 616 Βύμπηβ ἀυγοὶ 
θη Ὑουΐδηρ ΘΘΒΟΒ!Οββαη υυογάθη νῶτα, ὙγΘΘΌΓΟΙ 1[π 
ἀἰς Ἠδηάϊυπρ οἵδ σγοίβα Ζνυιβομθηγᾷαπιθ. σαγαοῃῦ νυοτ- 
ἄδθηῃ Κῦμπποη : 8Ππ0 ἢ} δία 65 ἀδὺ ῬΙΟΒίου ἰαϊονῦ ψουπηδῖ-- 
ἄδη Κῦπμθη, ὑύθηη ἀδ5 δίζοκ πομέ τηϊῦ ἀ6.Υ ΕΓΒ Ποϊ παρ; 
ἄον ἘΞ ΠΘΥΖΘΙΟΠΘη , ΒΟΠάΘΥῃ πὶ ἘᾺ]} Γ᾽ 516 18 δυνυᾶμποῃ 
τυ τα, εἰπῖρο εις πᾶοἢ} ἀρυβοῖθεπ. υἱϑι!ϑῖομέ πὶ ἀδΓ 

Κίασθ ἀθβ5 Οδουβ, ἐδ 5. ΠΟΟἢ ππμηθὺ Καῖηθ θθβυπηπίε Ν 8 0ἢ- 
Υἱοὶ στο Ἴτο]α ἠδ 5εγ. Ὀορσῦππθ., υνῖθ δὺ 65 διιῇ ἅδη- 
Ἰϊοῆθ Ὑγεἶδο ἴῃ ἄθῃ Ῥθέβοῖῃ φσοίμδη δέ, Ῥοοῖ ἀϊοπέ 
ἘΠΙσοπάθβ Ζὰγ Ἀθομέξεγσυπσ ἀθ5 Αἰβοῆυ!οβ: ἀδίβ δΚ 
Ὧδ5 ϑ0}Ερξῖ ἀθ5. Αρδιηθηποι, 88} Ὑγϑὶοθπὶ βοι ποῖ ἀ6Γ 
Ἡρδτοὶα Ὀεΐαμπα, νῦῖθ τ8Π δυ5 Υ. 649 Εἶ οι! οίβθη Καπη, 
ἀυγοῦ εἰπθη σου! ρθη ϑίαγπι, ἀδὺ Ἰβδάοοῃ ἀοὺ Ἐδἢτγί 
Π8Ὸἢ} ΑΥσοβ οὕηδερ νγδῦ, ἀπὰ πἰοδέ οὨπα σοί! θοῆς ΝΠ- 
ὙΥΓΚυπρ, ὕθογδιβ 5ΟὮΠΕΙ νὸη ΤΙο]α., νγὸ ἀοΥ Ζυγῦοκ- 
δΕΌΙΙΘθοπ6 Π61] ἀ65 ϑυϊθοίβοῆθπ Ἠθουαβ ΠΟῸΝ ἔογννἃ- 
«πεῖ (Υ. 196 [.), πδοβάθμι ἀ1ἰ6 Εγοθοσαηρσ ποῦ δΙ1- 
(εγηδοῦ ογίοϊου υνὰν (Υ. 804), ὅθεν. ἀὰ5 Αἰρϑίβοιθ 
ΝΘ ἀθν Ἠθιηδίῃ χὰ ρσοίγιεθθη νγαγάθῃ ἰδὲ, 5. Ὗ, 
6386 ἢ. 564. Μίδηῃ τυΐβ πϑιη ἴοι ἀππθἢμπηθη : ἀαἴβ5 Αρα- 
μιθιθμομ ὁὔπς εγζαρ ποοῦὴ ἴῃ ἀεγ ΝΝδοιῦ ἄον ΕἸΠΠδΏμπηΘ 
ἜΓοΟΙαΒ. δῖοι. Εἰ μπρ ϑομἶ, ὑμὰ δὴ ἄογ Κυὐβίθ γοὸμ Ἄγροδ 

--Α 
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φουχτωριῶν τὲ καὶ πυρὸς παραλλαγάς, 490 
εἴτ᾽ οὖν ἀληϑεῖς, εἴτ᾽ ὀνειράτων δίκην 

480 τερπνὸν τόδ᾽ ἐλθὸν φῶς ἐφήλωσεν φρένας, 

ΔΠΡΘΚΟΙΠΊΠΙΘΠ. ἄθπ Ηρ ἴἵπ αἴθ δίαάέ νογὰυπσοθαπάέ, 
1ηΖννῖβοῦθη 806. ἀἶα Αηβίαϊ θα σὰ βϑίπϑιῃ [οἰ θυ σθη Επ1η-- 

Ζυρο σείγοίίδθη μὰ06. ἔὔνναβ Αθἢη!οῖο5 ἢπάθέ δον ἴῃ 
ἄδῃ Επυμμθπ θη. τὸ Οτοδίο πὶ ἀπίαπρ Ζὰ 6 ]ρΒο], 
νοη Ὗ, 9290 δὴ δι οἷωμπιαὶ ἀπᾶ πδοῖὶ Κυγζοηι ζνυιδοίιθη- 
γτασιηθ ἴῃ Αἰμδπᾶὶ ουβομοὶπέ: 5. 488, 

Υ. 478. ἸΙεσύ 'ἴπ ἄθῃ Οδηϊίνοη οἷηθ ἘΠῚΠῚ|6 ἀδὲ 
Ἀδάρ υὑμᾶ οἷηῃ οχννυγῖ [ὧν ἄθη ΟἾοΥ, ἄδθὺ δἱοῦ. ἀυγοὶν 
8116 ἀϊθβα Ζϑῖομθα πἰος ἀθεγζθαροη [85586. πάραλλαγὰς 
νυὰβ διαδοχὰς Υ. 806. 

Υ. 479 εἴτ᾽ οὖν ἀληϑεῖς οἷ» 56. ὙἰΓΚΙΠ ΘΒ Ὑυδὴν 
(51π4). ὥὕδθοι ἀϊθ 8.1 ΠΊΒ0Π6 Οοπδίγαοίίζοη 5. δίας. 
ΟὙΓΆΠιπη, ᾧ, 296. θεν εἴτ᾽ οὖν ἀ65. 8. 69ὃ. 5. 127. 
--- ὀνειράτων δίκην νἱοι!οῖομε τϊί δαὶ ἀἰιτὰν: δυῖ 
ΝΟ 267. 

Υ. 480 Καπη πιῆ γεὶρ οὐρᾶπζοπ, 8, Ζζὰ ϑ51οῦ. 79. 
γρυκα, ὙΥΔ ἢ ΘΟ ΘΙ] ΔΙ ΠΥ Ϊο5. 5. σα Ν, 49]. ἀπ᾽ 

εὐγιτῆς γοὸπ ἀδγ Ενπόμπηρ;. 465 ΑἸ ΤΔΥΒ πϑπιοῆ. ννὸ ᾿οΐ 
βίβῃθ. 8. Ομοθριι. τ15 πότνι᾽ αγιτῇ χώματος, ϑορὶι- 
Οἰά. 184 ἀκτὰν παρὰ βώμιον, αὐοῖ χὰ Κοϊ, 1048. 

ΑδμηΠ οι ΗΚ. θ8ὅ ἱἑκεταδόκου γὰρ τῆσδ᾽ ἀπὸ ὁὅπκο- 
πῆς ὁρῶ τὸ πλοῖον ; ἀπάενε5 5. 485. ζὰ Υ, 168. 181. 
Τῦοῦον ἀ16 ϑδομθ 5. οθϑθη ζιι Ὗ, 477. υπά ἅδθον Αἰέᾶεα 
ἴῃ ἀεν Νᾷμε ἀεγ Κὐπϊοβθαγσ οὔθ Ζα Υ. 117, Ὑγεπῖροῦ 
νυν Β ΟΠ  ΠΠ10ἢ ννῦγαθ πᾶ ἢ 65 νουβίθῃθη: νοὴ ἄδθν Καπκία 
Πού. τόνδε ἀοτί, κατάσκιον κλάδοις ἑλαΐας «15 “εἰ- 
οἶδ δἰποὺ ἔγοῆθη Βούβοβα[, ΟΥ̓ ΘΓΕ]. ΞΡ}. Ἴτδοῖ. 178 ἔ, 
ἐπεὶ ηαταστεφῆ στείχον ᾽ ὁρῶ τιν᾽ ἄνδρα πρὸς χα- 

ρὰν λόγων, Οἰά, 8 ἔ, ἀλλ᾽ εἰκάσαι μὲν, ἢδύς" οὐ 
γὰρ ἂν πάρα πολυστεφὴς ὧδ᾽ εἶρπε παγπάρπου δά- 
φνης. Βλσν, Ηἷρρο!. 806 ἔ, τέ δῆτα τοῖσδ᾽ ἀνέστεμ- 
μαι πάρα πλεκτοῖσι φύλλοις, δυστυχὴς ϑεωρὸς ὧν; 
Αὐοῖ σὰ ΗΙἸΚκ 634 [μακίδη. Νιειὸ Ζὰ ἄπάα (οια. 41. 
Ορ. 11, ν. 645) ὡς ἐπάγειν τι ἀγαθὸν ἔοικεν.» 
ἐστεφαγωνταῖιῖ ͵)ὰρ τὰς κεφαλὰς ᾿ ὥσπερ χορὸς εὖ- 
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κήρυχ᾽ ἀπ᾽ ἀχτῆς τόνδ᾽ ὁρῶ κατάσκιον 
κλάδοις ἐλαίας " μαρτυρεῖ δὲ μοι χύσις 
πηλοῦ ξύνουρος διψία κόνις τάδε, 498 
ὡς οὔτ᾽ ἄναυδος οὔτε σοι δαίων φλόγα 

Δ8ῦ ὕλης ὀρείας σημανεῖ καπνῷ πυρός. 

φημος, Αὐβέορ, ΡΙυέ, 91 οὐ γάρ μὲ τυπτήσεις 6τέ- 
φανοῦ ἔχοντά 7:, ΟΠαϊγειομ Ὀεὶ Αὐβεπαῖοβ Ρ. 608, Ε΄, 
στεφάνους τεμόντες ἀγγέλους εὐφημίας, Ρ- 676. 6 
οἱ παῖδες -- στεφάνους ἑτοιμάξουσιν, οὺς εὐφημίας 
πήρυπας εὐχαὶ προὐβάλοντο δαιμόνων. ὅποι ἀεΥ 

Κομκοῦ ῬΙαίομ ἀδ5. Ρ. 677, ἃ. Τὐνῖυὺ5 ΧΧΠῚ, 11, 

Υ, 489 ἢ, ε5. Ὀεζευρέ (Ὀενγοῖβ } ΔΌΕΥ τἱγ ἀεϑ 
ἸΚοίμεοβ. νουνυδπαάίου Βυυάδγ, ἀοὺ ἔγόοκηθ ϑίδυρ 9 α}65: 
ἀαί5. εὐ (ἀεγ Ἠδτοϊα}) νγεάθυ βργϑοῃ!οβς (56). ποῦ ΑΓ 
δηζθπάοηά εἶπα ΕἸδμηθ σὸπ ΒοΥσῃο]Ζ, δίοιάπησς ἰδυπ 
υυῖγὰ ἀυτοῦ Εἰ δποτάδπιρέ ( ἀυγοῖ ἀδιηρέεπαεθβ δυο Υ 9 
ἃ. 1. βεῖηβ ΕἸ γε Κεὶς ρον Ῥαννοῖβί τηΐν, ἀα[β. Ε΄ δἴπθη 
τηὔπα!Ἰοἢθπ Αὐξίταρ, πα, ὑπᾶὰ πῖομέ οἷθ Ἐ θυ θυΖοῖ 8 
σεῦεη νυῖγά, ὲγ δία} νυϊγὰ εἷη Βυυάθῦ ἀε5. Κοίῃεβ 
δεπδπηΐ, νοὶ! ἀἴθβεῖθε Εγάθ ἀστοῖς ΗἰίΖε Ζὰ ϑίδυθ, ἀσγοῖ 
ΝΝᾶββα ζὰὄ Κοίῃ νυυἱἱκᾶ, 5, δθπιοῆοβ Ζὰ ΗΙΚ. 851, υπᾶ 
ὍΡΟΥ ἂδη!οη8 Αὐυδάγοκο Ζὰ 5160. 539, δῦ ϑίδυ ἰδέ 
εἶπ Ζεοίομθη ἄν ἘΠῚ 6. 5, ΒΗ] ΟΠ 65 Ζὰ 5160, 81, Αὐολἱ 
Καπη τπδη κογίειν (5. σὰ 5160, 60, Ρεγβ. 159) νϑγδί οὶ: 
οἶδ, ἴὐοθυῖσοηβ ρῆσροπ ἀϊθ Βοίθῃ Ζὰ εἰϊθπ, 5. 5160. 
851 ΠΗ, Ῥειβ. 9438. τάδε Ὀετγεϊέεί ἀδα5 ἘλρΙσθπμάθ γοΥ» 
5. χὰ 5160. 919, ἄναυδος, πϑ!οὴ ἐστὲ, 5. σὰ ῬΙοπι. 
1178 υμὰ 2938. οὔτε σομῦνε χα Ῥαγεϊοιρίαι. πμὰ σαπὶ 
Ἠδαυρίνειθο ζυρίεϊοι., 5. σὰ Ῥύομῃ. 174. [π σοὶ Ιἱϊερὲ 
οἰνναβ Βι(ίογοβ Τγ ἀθπ Ομοσ, ἀθτ, 48 οὐ ἀυπσοῦ αἴθ Εἰδυοῦ- 
ποϊοθθη πἰοέ ὥρθογζευσί τνογάθπ 5εὺ9 πὰὺῃ διῇ οἷπθ 
-ηάεγα Αὐτὸ Ζζὰν [96 θεγζευσαηρ Κοιηπιθη ννεγάθ, καπνῷ 
πυρὸς γετὶρτδβέβου, {9Ἐργῖσεπβ ἰδ καπνὸς φοϑνβμῃ!ῖ, 
δησαἀθαΐθῃ, ἀα 5 65 16ἰ2ὲ "Γδρ ἰδὲ. νγὸ Ππιᾶῃ ΖΥΥΔΙ ἄθῃ 

Ἀδυοῖ, ΡΟΣ ἱομύ ἤα8 Εἶἰδαθι δαὶ υϑύ βδϑβέξ, νγὰβ ἴῃ ἀοΥ 
Ἰἰνδοδε προ κΚεῆγὺ 15, 
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ἀλλ ἢ τὸ χαίρειν μᾶλλον ἐκβάξει λέγων" --- 
τὸν ἀντίον δὲ τοῖσδ᾽ ἀποστέργω λόγον" 

Ξ ᾿ ᾿ Ξ - ΄ ᾿ 
εὖ γὰρ προς εὖ φανεῖσι προσϑηκῃ πξλου. 800 

ΦΟΡΟΘΣΣ 

ὅστις τάδ᾽ ἄλλως τῇδ᾽ ἐπεύχεται πόλει; 
400 αὐτὸς φρενῶν καρποῖτο τὴν ἁμαρτίαν. 

ΚΗΡΩ, 

- ἰὼ πατρῷον οὖδας ᾿4ργείας χϑονὸς, 
δεκάτῳ 68 φέγγει τῷδ᾽ ἀφικόμην ἔτους, 

Υ. 486 ἢ, Ξοπάδθυπ επύννθαοι υνἱϊγὰ οὐ ἀΐ6 (βομοι 
ἄυγοῖ αἰ Εδαθυζθίομθη δυγορίθ) ΕἸοαἀθ πμθἢγ ΔΌββργο- 
οὔθη (πᾶΠον δηροῦεη ὑπ ῬΘβοῃγοῖθθη.) ἀσγο κβεΐπθ 
Ἀράθ. --- ἀἷἰθ ἀϊθβθὴ δηΐροροηρσοβοίζία Βοάθ ΡῸῚ γεΥ- 
Δυβοβουθ ἰοῦ (ἃ. 1. ΑΘΓ οἵ νυἱκὰ αἴθ ΕἸοιθ ἀυγοῖ 
βοῖηθ θάθ νϑυπὶομέθη., νγὰβ ἴοἢ 716 Ἃοοἢ) σαγ πἰομέ αι5- 
ΖΌΒΡΥΘΟΙΘη τνᾶ96.} 5 ἀθπὴ συΐ Ζὰ σαύΐ ΕΓΒΟΠ θμθηθπὶ 5ΘΥ͂ 
ἀον Ζυξαίξ (ἄδπη ἰοΐ νυ ὔῃβοιθ. ἀδίβ δὲ ἀἷθ νογδι5-- 
δερσαπροποη οἰ ἀοκ θη ΑπΖοιοθθα ἀισἢῃ οἰ οκΚ 6. [01- 
δ6η). τὸ χαίρειν ἀϊδ Βτουάο, 5. δορὶ, Αἰδβ ὅδ, Απί, 
λ1τ0, Ἴτδοῦ. 1956 ἃ. ἃ. μᾶλλον ταεΐ 815 ε5 ἀυγοῦ 
αἷς Ε'δυογζθίοιθ ροβομθ θη Κοηπίο, ἐκβάξει λέγων; 
5. ἈΒΗΙΙοο5. Ζὰ Υ,, 198, [Ιῃ Υ, 487 δῦ οἷμπθβ ἀροβίορος- 
515. θη πα]ίθη; ἀϊ6 ΚΙ γίαϊπιποβίγα βομθαΐ βίοι πᾶπι οι ἀδ8 
δ σθηῦῃ δ} ἀυβΖυβρυθομθη, νουρ]. ϑόρὴ. ΟΙά, 1288, Εἰυγ, 
Ὑτοδά, 708, Αἴβοῖι. Ομβοθρη. 1041, δυοὴ Ζὰ Αραμ, 848, 
Ἠδεπιᾶμπ Ζυπὶ ρου. Ρ. 870. {{6θ6ζ εὖ δ]5 Ρυδάϊοαξ 
5. Ζὰ ΗἸΚ, 80, πρὸς εὖ φανεῖσι, 5. Ζαὰ Υ, 1599. 

Ὑ. 490 5ε]νβέ πιδρ᾽ οζ ἄγπίβῃ 416 Εγυομίθ βοΐποῦ 
γον μαΐίθη θθηκΚαγίύ, 

Υ, 491 { ἀογ Ηογοϊὰ δι, νυοϊοῆοῦ ἴῃ ἄθπι Ῥογ- 
ΒΟΠΘΏΥΘ ΖΘ ΟΠ ΠἾβ586. ἀπ ᾿π 6. ον ϊθο βοῦ σ βου θθποπ 
ΤηΠαἰβαηΖοῖρα ἀϊθβοβ δ ῦο Κα ΤΑ ἢ γ 1ο5. σοπαππί υυϊγᾷ, 
8. ΒΙοιηῆο!α Ζὰ 4. 8, 

Υ. 492 δεκάτῳ φέγγει τῷδ᾽ ἕτους (8. τα Υ. 40) 
αἰοϊιίοιίβοι ζὰν δεκάτου τοῦδ᾽ ἔτους φέγγει, ροταάς 
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"πολλῶν δαγεισῶν ἐλπίδων μιᾶς τυχών. 505 
οὐ γάρ ποτ᾽ ηὔχουν τῇ δ᾽ ἐν ᾿᾿ργείᾳ χϑονὶ 

Αθὅ ϑανὼν “μεϑέξειν φιλτάτου τάφου μέρος. 
νῦν χαῖρε μὲν χϑῶν, χαῖρε δ᾽ ἡλίου φάος, 
ὕπατος τε χῶρας Ζεὺς, ὁ “Πύϑιός τ᾽ ἄναξ, 
τόξοις ἰάπτων μηκέτ᾽ εἰς ἡμᾶς βέλη" 510 
ἅλις παρὰ Σκάμανδρον ἦλθ᾽ ἀνάρσδιος" 

ἴῃ 465 Ζϑῃῃπίοπ 79}4ἢγ65 Ποία. ἷἱπ ἄσπι ποοῖῆ ἰαυΐεπάθῃ 
χόπηΐοη 91ἢτε, φέγγεϊ ἔτους φερηΓαβίιβο, 

Υ. 493 παομάεθπι ἴῃ δίθησα τὴ σουίββοη ἅ16 Ἠοῖ- 
ΠΌΠΡΘΠ, Θἰποὺ {ποι μα ῦσ, 16 Δ᾿θίαρμον ἰδὲ γτὸπ ἄθῃ Απ- 
Κογίδιθπ ΒΟΥρΡΘΠΟΙΠΠΙΘἢ 9 8, ἃ π|]οἢθ5. θ61 ΒΙοιηῆο!α Ζὰ 
ἀ. 851. 

Υ. 494 ηὔχουν, 5. τὰ Ῥτοπι, 8338, 
Υ. 496 μεϑέξειν μέρος, 5. δὰ ΟΒοθρῆ, 984. ἤϑν 

τάτου τάφου ἵἴπι Ναίειϊαηάθ πᾶι!τοἢ, 
Υ, 496 γῦν πὰπ ἄξδππη, ἀὰ ἀδθπὶ 50 ᾿βύ9 5. Ζὰ 

Ῥγοπ. 999. 
Υ. 497. ὕπατος χώρας Ζεὺς Βοοῖι ἅθοΥ ἄοπι [,Ὧπᾶδ 

υναϊοπάοσ Ζθαβ. 5. Ζῃ ΥὟ, 0. Ναοδάεπι ἀθν Ηδγοϊά 

ἀδ5 ποι πιΐβομῃθ μᾶπά ὑπ ϑοηπθη Ποῦ θασγαϊύ παΐί, νγθη- 
ἀεδὲ οὐ βἰοῆ δὴ ἀϊβ νοῦ ἀἄθι Βυγρ βίεβομπάβη (ἀδεζθυ }] ἀου, 
ἘΠ χαυργβύ δὲ ἄθη ἄθυβ (5. Ζὰ Υ, 951}, ἀδππ ἂῃ ἄἀδπ 
Ἀρο]ίοπ, ἄθπ Ηβθεπιθβ ὑπὰ ἂη ἀϊθ ἅθιισεπ δέξου ἀπά 
Ἡδξίοθπ, δπάϊοἢῃ δὴ ἀϊθ ἱκηϊοβθαγρ βου πὰ δὴ ἀϊ6 
Αἰεᾶγτο ἴῃ ἀον Νἄμα πὰ δὴ ἀἷθ ἀδθεὶ ἀπέου ἔγοϊθπι Ηἰπι- 
τιϑὶ βίθῃθπάθη Βιἰάβᾶυϊθπ, ἴεῦε ἄθῃ ἀγάκοὶ 'π ἀδΥ 
Αηγοάβ 5. Ζζὰ 5160. 1922, 

Υ. 498 νεγρὶ. ἅδον ἀΐθ ϑδοῖια ἀδβ εγξίβ Βιυοῖι ἀθὺ 
Πίαάθ. Ζυ ΗΙΚ, 660. 

Υ. 499 ΕἾ, Καππ πιᾶη γεὶρ εγρᾶπζΖθη, 5. Ζὰ 5168. 
19. παρὰ Σκάμανδρον. 8ῃ νγεϊοιδπὶ ἀἃ5 δυΙθοἴβομθ 
1μΆΒΘΥ γᾶ, 8. ΟΒΟΘΡΒ. 9602, ϑ0ρῇ. Αἰὰβ 419 ἰὼ Σκα- 
μάνδριοι γείτονες ῥοαὶ εὔφρογες ᾿Δργείοις. Ὄεγ 

Κίπη ἰδέ αἰξο: Ζὶ Π8. 815 ὙΥΪ ἨΠ5 81 5 ΚαπδΠαΓΟΒ δαυξ- 

ἨϊοΙ θη, ἦλθες ἀγάρσιος, ντὰβ ἄθιῃ Ὑ βύβπιδαίβε επύσεσθη 
ἴδε. υπᾶᾷ εοηἰδίαπά, νύϑῖ! τὸᾶπ αἶα ζΖνγεῖϊΐα Ῥαϑίβοπ {τ 
ποιμνεθηάϊρ. ες, παρα ἰοῖν ἴῃ ἦλθ ἀγάρσιος νϑενιᾶπ- 
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500 νῦν δ᾽ αὖτε σωτὴρ ἴσϑι χἀπαγώνιος, 
ἄναξ "Ζπολλον. τούς τ᾽ ἀγωνίους ϑεοὺς 
πάντας προσαυδῶ, τόν τ᾽ ἐμὸν τιμάορον 
“Βρμῆν, φίλον κήρυκα, κηρύκων σέβας, δ1ὅ 
ἥρως τὸ τοὺς πέμψαντας, εὐμενεῖς πάλιν 

0 στρατὸν δέχεσϑαν τὸν λελειμμένον δορός. 

4610. Ὅσδι Ἠδργοὶά βρυϊοιύ ἀἴθβθη Ὑ δ Υ5. τη ἢν Ζυπὶ ΟΠΟΥΘ. 
ὕεθου ἀθη ᾿ὐοθογρδηρ ἂὺ5 ἀδθὺ αὐτὴ ῬΟΥΒῸΠ ἴῃ ἀἷ6 
Ζυγοῖίθ ἀπ ὑπιροκοῆγί 5, σὰ ΗἸΚ. 109, ὑπὰ θοῦ ἄθῃ 
9 εθογρᾶπρ 8015 ἄθπὶ [παϊοαίναϑ. ἴῃ ἀθῃ Ππηρογδίϊνιβ ΗΙΚ. 
611, 50. Θια: ὅ9. 6094: ἢ; κὠπαγωντος [ἂν καὶ 

ἀπαγώνιος, ννὰβ ἀδν πο αδὲ ἀυτοῦ ἀπόμαχος, ἃ. ἱ. 
σοῦ Καιιρία Ὀνυθῃγαπά, μείγοιθπα., οὐκί ἂγί, 

Υ. 5601] {ἴ. 5. ἅδονγ. ἀἴθ νουϑ πάτα (οπδίγαιοίίοη Ζὰ 
Ῥγοπι. 91. τοὺς ἀγωνίους ϑεοὺς ἀϊθ νογβδαμπιμθ θα 
(Αὐιίον. ἄδγθη ΒιΙἀπϑ θη. πᾶ Π6 61 εἰπδηάθι βίθηθῃ., 8. 
Ζὰ ΗΙΚ, 18]. ΡεΑΎΥ͂. 807 δαίμονες ἀντήλιοι δτγννὰμηξ 
ὙΥΘΓΩΘΠ. 50 ἰδύ δηΖυπαῆπιθη, ἀδίβ ἀἰς αἀγώνιοι τπθ ἢ Γ 
δὴ Ῥαϊαδίθ ἴῃ ΝΊΒομθη βίδπάθη, 3, δ οἢ χὰ Υ, 88, τι- 
μάορον ϑοϊιάϊζοι, νογίγοίοεσ, 1Ὲ ΕΌγπὶ ἢμπάδί βοῇ 
δύο Υ. 1253, 1297, 1568, Ομοορίι. 139, αν, Πδμδα 

Βυ. ῪΠ (ΙΧ). 6 Ἠργοὶὰ τυϊέ ἀθη Ἠδίπιθ5., ἀθβϑθῆ 
ΒιΙἀβᾶι]θ 5᾽ομυθδν δῦ (85. ζὰἃ ΟΠμόοθρῃ 1}, φᾶπ βδβοη- 
ΔΟΥΒ 8η, ἀὰ οἵ 85 Ηεογοϊα υπίου ἀθὴ Θομαῦχα ἀδβϑο θη 

δίθῃί, γεγο]. ΗΙΚ, 889, 5όορ. ΤΎδοῖ. 620 ἢ Αδμμ] οὶ 
ννοπαοί Β10ῃ ἀδγ θοῦ δἂῃ ἄθη Αροϊίοη., 5. οὔδθηῃ Ζῃ Υ,, 
144. κηρύκων σέβας ἀεν Ἠδτοϊάς Πισοβιδίθῃ ; 5. ἅΠπ- 
1106 ὕὐιμβομγοιθαπροη Ζὰ ΗἸΚ, 77. Οὐοῦ; εἷη αδρεη- 
δίδηἀ ἀθν νογθηγυηρ ἀον Ἡγο]άθ, ἃ, 1, [ἂν ἀϊδ Ἡῤέσιαδ. 

Υ. 804 ἥρως 1. Β. Λἀταδίοβ, ΑΥροβ, Αρὶβ, ᾿ϑᾶπδοϑ, 
ῬεΙορβ. Ῥδύβϑιιβ α. 8.50 ἄθγθη Βιϊἀβᾶμιθη δοθῆ Ζὰ βοῆθη 
Ὑγᾶγοπ, τοὺς πέμψαντας ἀϊε ἀδ5 Ηδθῖ νοὴ Αγροβ πᾶοῆ 
το]α βοηάρίθη, πϊηζίθθη [ἰοἴβθη, ἃ, 1. ννϑ!οῆα ἀδ5 Εἶδοσ 
Ῥ6ὶ βϑίμθπι Αθχιρο χυγίοκιοῖρ. Υεγρὶ, Υ, 891, Ρεῖβ. 
99 1. δά, ἀαῖ, 46 ἐξορμώῶώσιν. 

Υ. δ0ὅ τὸν λελειμμένον δορὸς ἀδ5 νοῃ ἄδΥ 1,ἅπΖθ 
θυ οἰ αθβθηθ. ἰὰ Καυϊθρο πἰοῦς ᾿πῃρεκοηθπθ Ηθεσζ, 
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ἰὼ μέλαϑρα βασιλέων. φίλαν στέγαι, 
σεμνοί τε ϑᾶκοι, δαίμονές τ᾽ ἀντήλιου, 
ἢ που πάλαι, φαιδροῖσι τοισίδ᾽ ὄμμασι 690 
δέξασθε κόσμῳ βασιλέα πολλῷ χρόνῳ. 

δορὸς [ἂν ὑπὸ δορὸς, 5. σὰ Ῥτοπι. 662. ἘΠ- ἰδέ ἀἷε5 
οἴῃ βοϊϊπουου Θθργδαος τοὸπ λείπεσϑαϊ, νυϑίομου Ζὶ ἄδπ 
ψοῃ δας ἃ σὰ σγ. ΗΙρρο!. 929. Ζιβδπηηθησεβίθ, 6 πὶ 
Βεάδαξζαμῃσοῃ πιηζυροία οί νγυογάθη Καππη.  γσ! ]οῆθη Καππ 
γἹθ] ]ο᾽ομέ ννεγᾶθπ Ἐπ. Οτεβέ, 1041 οὐδὲν σοῦ ξίφους 
λελείψομαι. 

Υ. 807 δεμνοὶ ϑάποι Αἰἰᾶτθ., 5, ζὰ Υ. 117. 850 
Δ} ἕδραι. 5. ζΖὰ ΗΙΚ. 334. δαΐμονες ἀντήλιοι ἀεΥ 
ϑόππηθ δυβρσοβοίζΖία., ἀπίρν ἔγοϊθιη Ἠϊπηπιθὶ δη ἄθη Αἰζᾶγθα 
βίθῃθηαθ (διίου ἀθν (5. σὰ 5160. 8664). οπίμψεσεηροβείζε 
ἄδθῃ δἀπάθιῃ δι Ῥαϊαβίθ ἴῃ ΪΝΊΞομθη βίθμοπάθη (5. οὔβθη Ζὰ 
Ὗ. 501} διεξεγθιάθγπ, 85. δυοὴ οὔθη Ζὰ Υ. 88. 80 
βίθῃηθῃ δυο ἵπ ἄεη Ἠϊκοίϊάθη 416 ΒιΙἀβᾶθίθη ἀθ5 Ζδθι5, 
Ἀροϊίοη, Ῥοβοϊάοῃ ὑἀμὰ Ἠδιπιθ5 8ἃΠ δἰπθιη 80 [5ΘΥ Πα] Ατ- 
δο5 ροίθρεμοπ ΑἸίασο. αντήλιοι ϑεοῖ, οὗ πρὸ τῶν 
πυλῶν ἱδρυμένοι, Ἑυὐριπίδης Μελεάγρῳ. Ἠδεξγοῖ, 

Υ. δ08 ἢ, ρονβ Ὸ}}] ἰᾶησβέ οπιρῆηρ ἢν πϊξ 
ἀϊοβθη ἔγοαπα!!: θη δίϊΘπθη, ἰπὶ Ἐδβίβομηιθοκο ἄρῃ Κῦ- 
Ὡΐσ πϑοὴ ἰᾶπσοῦ Ζεϊξ, ἃ. 1. σον δ 0} βομοη ἰϑπρβέ 
βίος 1ῃγ δαοῇ ἀΐθβθη Εἰ 6β βοβηοκ, ἱπ νυ μι 1ἢγ 16 ἰΖέ 
ἄοπ Ἠδυγβοῦου διηρίαπρθη υγοῦ, 815 ϑ'θμηβαοῃῦ πδοῖ 
ἄδπι ἰᾶπσα δυβρσοῦ! 6 θθπθη σοῦπ σοί! !θπ ἰασβθη. δίδη 
τηὰ 5. βίο πϑμ!οῦ ἄρδηκεη, ἀδίβ ἀϊθ Κπὶσβθυγρ. ἀἱδ 
ΑΙτᾶτε δὰ ἀονῦ Βᾶμππε ἀπὰ αἴθ δέξου 1 ἀδν αἰ Καϑηζθη 
τἀηᾷ Ορἕεγσαθοθη δῖ Βοίθῃ! ἀδν Καὶ γίαϊπηποβίγα σθϑομηοκέ 
γγογάθη βἰηά, {Ὸ Υ, 89 1. υπὰ ἅθεν αἴθ Αὐτὸ 465 ϑ'ομπιιο 5 
Ζὰ 5:1εὉ. 99. ἦ που πάλαι Βαξ πιᾶπ ἴῃ εἴ που πάλατ 
ἃπάθγπ νυ ] ]6η, ἀηἃ δαί δέξασϑε ζὰγ ἄθη Ἱπιρογαΐῖν σθ- 
ΠΟΙΏΠΊΘΠ: ὙΥΘΠΠ ΠΥ Ὑἱϑι] δῖος γουπηαβ ( ̓ἴῃπ οιηρἔδησθη 
ΠδὈ{), 50 δπιρίδηρσοί ---Ξ 8|16η 50 βοῃϑὶπί εἴ ποὺ πἰομέ 
Θεθτγαυομξ νυογάθη Ζὰ βευη. ΟὈροϊοῦ εἴ ποτὲ 850 νοῦ- 
Κοιηπηέ, 5. ΒΙοπιῆειά σὰ ἀ, δέ. φαιδροῖσι τοισίδ᾽ (δενν. 
τοϊσιδ᾽, Εδτη. τοῖσιν) ὄμμασε ᾿ἰ5ῦ πἰομέ νοπ ἄθπ ἔγευπά- 
Δοῆ θη Μέιδοὺω; γθι Ομ αἷς Αὐροη ἀον (ἀὐὐίου  ] ἀοΥ ππὰ- 
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510 ἢ ἥκει γὰρ ὑμῖν φῶς ἐν εὐφρόνῃ φέρων 
καὶ τοῖσδ᾽ ἅπασι κοινὸν ᾿Ἵγαμέμνων ἄναξ. 
ἀλλ᾽ εὖ νιν ἀσπάσασϑε, καὶ γὰρ οὖν πρέπει, 
Τροίαν κατασκάψαντα τοῦ δικηφόρου 59 
Ζίιὸς μακέλλῃ, τῇ κατείργασται πέδον. 

οἴδη, Ζὰ γογβίθῃθη, 5 πάουη νὸη ἄοπὶ ἔγουπα!: ἤθη Απ5- 
Β6θη ἀπά ἈΑδιΐίδογη ἀ65. σοβοβιη  οκίθη Ῥα]αβίθβ, ἀθγ Αἰ- 
ἰᾶτα ἀπά Οδ(έίογ}!ἀογ, ἀπά νυῖγὰ ἀυγοῦ ποσμῳ ονκιαγί. 
δέξασϑε (Εαιπ, δέξαισϑε) 5βίεμέ [ὧν ἐδέξασϑε, 5. θοῦ 
416 Αὐβίαβδαπρ 465 Αὐριπθηίβ ἀ16 Ὑογγθάβ Ζὰ ΘΟΡΒΟΚΙΟβ5 
Αἰἷαβ, ἂν Καᾶπῃ δῃ!θη., 5, Ζζὰ ΗἰἸκ, 1012. 

Ὗ. 610 ἢ ε5. Κῦιιης πϑμ!]ο δαοὸῖ 11ού ἴῃ (ΟΥ̓ 
Ναοῖν Ὀγϊησοπα ἀπά ἀἴθβθη ἃ|1]|6ὰ ΖυρΊθΙ ἢ ΑΡἈΠΙΘΙΏΠΟΝ 
ον Ηδτν. ἤριξε υἱῷ ἀεν Βεάθυΐαηρ 465 Εἰ αὐαγὶ : οὐ υυῖγὰ 
Κοπιπιθη.. 8. Υ, 519, ϑοριι. Ττάοι. 9566. ὑμῖν δυοὰ 

Οὐιείεγη. Αἰέάγοη ὑπᾶ αἷν, ἄοιῃ Ῥαϊαβία, φῶς ἐν εὐ- 
φρόνῃ τοιάθ 'ἰπ ἀογ Βοίγθη15., νοῦρ]. Ηοτναί, Θά, 
ΙΝ, 4, 838. Ῥοῖβ. 9292 ἔ, ἐμοῖς μὲν εἶπας δώμασιν 
φάος μέγα καὶ λευκὸν ἦμαρ γυητὸς ἔν μελαγχίμου, 
υ, Βυ. 290 λαμπρὸν φάος ἄγαγες ἕν ὁπότῳ, ἃ. ἃ. 
τοῖσδ᾽ ἅπασι, ἄδτι ΟΠον θθβοπάθιβ, 5.0. 102, ΟΠοερῃ. 

12, δ80. ϑορῇ. ΕἸ. 1205. Ζὰ βορὶιν, ΚΟοΙ. 779. Αηΐ, 
8602. πϑὴϑον ααΐ φῶς ὈοΖοσοη, οὐοι ἔν ποιν ξ. 

Υ. 812 ἀλλὰ νγομίαῃ ἄθπη, καὶ γὰρ οὖν ἄδῃπ 
{ὑγννδῃγ, νογρ]. ορῃ. Απί. 489, 5. χὰ Ὗ. 662, πρέ- 
πεῖ, πᾶ! ἀσπάσασϑαι. 

Υ. 814 “τὸς μακέλλῃ., 5, ΒΙοιιῆοϊα χὰ ἃ. δέ. 
τῇ (ἴὰν ἡ) κατείργασται πέδον νγομιϊύ χογβίῦγι νγοῦ- 
ἄθη ἰδ βοῖΐη ατυμπα, οὐδὺ νυοπὶύ 65. Ζοιβύογι υυοσάοπ 

186 δὴ ατυπᾶθ, νοὴ αταπμα δι15. 6 πδομάθπη ἤδη πέδον 
Αἷ5. Νοιιϊπαί νυ οὐθν Ασοσυδαίνυβ δη516 0. Αὐΐ δάδη 
ἘΔῚ1 νυῖνὰ αἴθ σδηῃζιοια Ζουβίογυπρο ἀδάμυγοι. ὈΘΖοιοῃηθέ, 
πέδον υπὰ πεδίον τυϑού οὔθ οἷηθ ΤΠιηβοβγοϊθαης., ἀπᾷ 
Ῥεζθιοῃηθύ αἴθ πῃ Οοροηβαίζο χι Βυγν (16 ἴου ᾿Ἰασθπάα 
δίαάί, Ζ. Β. ϑοριι, ΡΠ. 69 Πέρσαι τὸ “αρδάνου πέ- 
δον, 920, 1498, ΚΟ], 3580, 415, 1312 υὶ ἃ. 8. δυοὶι 
4ὰ ϑῖου, 880, 

Ἵ Ἕ 
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510 βωμοὶ δ᾽ ἄϊστοι καὶ ϑεῶν ἰδούματα, 
καὶ σπέρμα πάσης ἐξαπόλλυται χϑονός. 
τοιόνδε Τί οοίᾳ περιβαλὼν ξευχτήριον͵ 
ἄναξ ᾿“τρείδης παρξε ες εὐδαίμων ἀνὴρ ὅ30 
ἥκει, τίεσϑαι δ᾽ ἀξιώτατος βροτῶν 

520 τῶν νῦν" Πάρις γὰρ οὔτε συντεληὴς πόλις 
ἐξεύχεται τὸ δρᾶμα τοῦ πάϑους πλέον. 
ὀφλὼν γὰρ ἁρπαγῆς τε χαὶ χλοπῆς δίκην 
τοῦ ῥυσίου ὃ΄᾽ ἥμαρτε καὶ πανώλεϑρον δ9ὅ 

Υ. 815 νεγρὶ]. Ῥειβ. 7197 βωμοὶ δ᾽ ἄϊστοι, δαι- 
μόνων ἱδρύματα --- , ντοβοὶ θεὲ πᾶῃ ΒΟΉ 566. 

Υ, 816 ὁπέρμα ἀϊε Βενδικεγαηρ, 

Ὑ, 617 5. Ἀδηϊϊοῖος Ὗ. 3560 ἔ,. απ θεῖ ΒΙοπιβοϊὰ 
Ζὰ Υ. 130 υπά Ζι Ῥεῖ. 196, 

Υ. 818 πρέσβυς εν εἰγννυῦγαϊσο, 5. Ζζὰ Υ. 177. 
εὐδαίμων 5. 2ὰ ῬΈΥπ., ἐθῶς 

Υ. 819 ἥκει. 5. σὰ Υ. 810. Ὁΐδ δε! !ὰπρ ἀϊοβ65 
ὙΕΙΌΙ πιδοιέ εἰη ΠΥΒΕΉ ΤΙΝ, ἀεγρ]θϊοθθη 5ιοἢ οἵ ἥπάθη, 

γε 0) Πάρις γὰρ οὔτε συντελὴς πόλις τῦτ οὔτε 
γὰρ Πάρις οὔτε συντελὴς πόλις, νεῖε οἵι, 5. Βίοπι- 

βοΙα υπὰ ὙΥΕΙΙΔαο Ζὰ ἃ. 51.. τπ5 Ζὰ ϑόρῃ. ῬΗ]. 712, 

ΚοΙ]. 1293, δίατζιμ. ατάπιῃ. ὅ. 609, 5. 1997, συντε- 
λῆς τολιζα !θπά,, πἰτ ϊβεμα, οὔθ πηϊεναεγθαπάεη. 

Υ. 591 νὕδιης ἴῃτε ΤΠαΐ σγδίβου δἷβ ἀδ5 1,614, ἃ. 1. 
τη 51οἢ. ᾿θἢν ϑοδδάθη ζυβρείαρί 815 δε θη Ζὰ μα 6ῃ, 
ΥΈΓΘ!. 5ορῆ. ΚοΙ. 266 ἔ. ἐπεὶ τά γ᾽ ἔργα μου πεπον- 
ϑότ᾽ ἐστὲ μᾶλλον ἢ δεδραρπότα.. 

Υ. δ92 ὄφλων διαί πιᾶὰπ 'π ὀφλὼν νεγνυϑηεϊέ, 
ἄἀοοῖ ἰδ ἀϊθ ϑδοῆβ ποοὴ χυνο εἰ αῖέ, 5. Βυτέπηδ πη5. διαβῇ, 
Οτδϑηπι. ὃ. 114, 5. 204 ἴ,. ΕἸ παιδίον Ζὰ Επυγ, Ηδεχακὶ. 
985. ὕεθεν γαρ ποῖ εἴμθπ) ϑαΐζε πιὶξ γῶρ 5. Ζζὰ 
Ῥγοῃ, 182. {{6Ὀτῖσθϑιιβ βοβοίηθη Υ, 99 --- δ924. πὶ 
Ὀεβίθη δἱβ. Ῥαγθηΐῃεβθ ϑησθβθῆθη Ζὰ νγθιάθη, 80 (5 
Υ. δ2ὅ δὲ ἀεγ Νεραίίοη Υ. 820 επίρερσεη βίθῃί. 

Ὑ, 593 υὐϊπίαθ εὐ βοΐπθοη δι, ἀἷα Ηεοίεπα,, οἷπ, 

ὙΥ85 δοἢ Ὗ, 884 ἔ, ἀυγοι ἐπεὶ διώκει παῖδ ποτανγον 
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αὐτόχϑονον πατρῷον ἔϑοισεν δόμον. 
ὅ95 διπλᾶ δ᾽ ἔτισαν Πριαμίδαι ϑάμαρτια. 

ὄρνιν δυδροάγοκε νυ, ἴ960ὲΡ ἁμαρτάνειν νοὴ ἀ6πὶ 
Ὑογυρίθ Θἴπ65 Ὀοβθϑβοπθὴ Οιίοα 5. ἔυν, ΑἸΚορί, 142 
οἵας οἷος ὧν ἁμαρτάνεις, 8438 τοιῶσδ᾽ ἁμαρτάνοντι 
συξύγου σέϑεν., ΘΙὃ ἐσθλῆς -- καὶ σώφρονος γυ- 
γαικὸς ἡμάρτηκας, 882 ὡμαρτεῖν πιότῆς ἀλύχου α. ἃ, 
πανώλεϑιρον φτοϊορίϊδοι . 5. Ζι. 516}. 7]. 

Υ, 594 αὐτόχϑονον πιϊΐ 5αιππιῦ θη 18πά46.. τηϊΐ 
ἄον Βενοικουυηρ ἀθ5 ἃπά4θ5. ὑάεϑν ἀδ5 υγα!ίθ,  οπι- 
ἢοΙ4 μαῦ πἰομέ με] αὐτόχϑον᾽ ὃν φοβοδυῖθθοπ, ἀἃ ἀἴ8 
Ἐοτπι αὐτόχϑονος πῖομέ ννθῖϊξου ψουζικοιιηθη βοῃθὶηΐ 5 

ΔΙΙοἷπ 5ῖ6 ἰδ πίομῦ ροροη ἀϊθ Απαϊορὶθ ρθη άθξ, νϑγρὶ. 
εὔρινος (ϑορὶι. Αἴδβ. 7) περβὴ εὔριν υ. ἃ. Αποὶ [πτέ 
Ἠδβυομΐοβ ματάχϑονος ἃῃ. Ὑ]διδἰομε. ννᾶ 6. δυὸἢ 
Αἰβοιγ!οβ ἀϊ658 ΕΌΥ πὶ ὑνθροι ἄθγ νου αὐτόχϑων ἃθνγεῖ- 
ομοπάθῃ Βεάθαίζαηρ : βαπμμ ἀθπὶ [8η846. ἔϊθθου ἀἴ6856 
Βεάουΐαησ νοὸη αὐτὸς ἴῃ ἄδπ (Οὐὐμπιροβιε5. 5. σὰ Υ, 132. 
ἔϑρισεν [ὧν ἐθϑέρισεν., 5. ΒΙοιιβοίά χὰ ἃ. 56, Αὐοᾷ 
Κῦιμιηῦ ἀϊθβα Εουθ. νυ βομοί! ο ΟἸοορῃ. 930. νοῦ; 

γγ0 ΘὈΘηἕα 15. γυῖα Πῖου, αθὰ ἴῃ ἄσῃ ΒΙοιηῆοΙ ἀϊβοῆθη Β61- 

Βρίβθιθη ἀθὺ Κυῦχο γοοΔ] νοῦ δ0 ἰδηρ νυϊνὰ. ΝΡ θιοι θα 
Καπη πὰρ ϑρᾶξαι Ῥτοῖι. 651. ἴεθυϊροηβ βίθ μέ ἀδ5 
γγονύ ριᾶρηδηΐ: δύ νουδηϊαϊβίθ, 45 νυ! σύ ννυγάθ.. 8 
χὰ Υ͂. 450. δόμον ἰβύ πίομῦ νοὴ ἄδθυ ὙΥ̓Ο πππρ. 808- 
ἀθη γοὸμ ἀον ΕἰΔιΏ]16 Ζὰ νουβίθ θη, νυνὶ οἵ, 

Ὑ, δ25 βοπᾶἄοθγῃ ἀορρο! Ὀὐ5έθπ αἴ Ῥυϊαπιϊ θη ΠΥ 
ψεγσουπσοη, διπλᾶ ἀυγοῦ Βγοὰ Το ἀπά ἀπγοῦ ἀθπ 
Ἰῦθπίεγραησ ἀον 5ίαάί, δὲ 5. τὰ Ν, δ92, Πριαμίδαε 
ΒΟ οῖηῦ. Ποὺ δι θεβίθηῃ ἴῃ ννοϊίον Βοάθυϊαμιρ σοία [βῦ ννϑτ- 
ἀδθη χὰ πιΐίββθῃ, 50 ἦδ5 65 8116 ἼΤΟΘΥ ἴῃ βίο. ὈΘρΥοΙ, 
οὗδν νυθηϊσβίθηβ ἄθη Ρυϊᾶμηο5 ὑπᾷ βοῖηθ ἱζἸπάου, νΘΥΡῚ. 
Ν. 7129. Ομοοριι. 938, “]΄ογενεῖς 5160. 98 5, νυῖθ. ϑ0ρῇ. 
ΚοΙ. 1066 δεινὰ δὲ Θησειδᾶν ἀημμὰ. ἃ. 1. ἀδν Αἰ86- 
Παῖοῦ, ΟὐοΥ ἀὁ5 Πθβθιβ ὑπ4 5εῖμπεβ Οδίο]σθβ, ἢ, 
138 τῶν --- ᾿Δδιληπιδῶν ἀ65 Απκίορῖος. (Ὁ. 1497) 
πὰ 5εἰμον Οδμθ δε. απΐοεπ Υ. 1414 ΧΔρυσηΐδων ἀεν 
Οἰγγϑοὶβ ἀπά ἴπγορ ΟἸοϊομοη (8. ΒΙοιμῆθ!α ἀδ5. Βθυηῇ, 
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ΧΟΡΟΙ͂Σ 

χήρυξ ᾿Δχαιῶν χαῖρε τῶν ἀπὸ στρατοῦ. 

ΚΗΡΥῚ. 

χαίρω" τεϑνῶναι δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἀντερῶ ϑ:εοῖς. 

ΟΘΡΩΣΆ 

ἔρως πατρῴας τῆςδε γῆς σ᾽ ἐγύμνασεν; ὅ40 

ν. 5.. 5. 60 4.9 Εν. ΕἸεκέγ. 711 χοροὶ ᾿Δἀτρειδῶν, 
ἃ. 1. ἀδγ Αὐρϑῖθσ οὐδ ἀθβ Αἰγεβ ππᾶ βεῖμον [ωθαυΐα. 
Ἡϊογιηϊέ νογρθῖοῃθ τπᾶη ἄθπη ΘΟ Ὀγδθ ἢ σὸπ οὗ περὶ ΟἀοΥ 
ἀμφί τινα. 5, Μαίίῃ, Οτϑιππι. 8. ὅ88, α.. 1 ἢ, υπᾶ 
ἀθον Ῥαίγοηνπϊάα ἴῃ νγοϊίοσο Βεαθαίΐζαπσ ἀθεγμαυρέ Ζὰ 
Ῥειβ. 846. Ζυννεῖίθη βέθμέ δοὴ ἀθν ῬΙαγα 5 βίας 465 
ΘΙ ΠΡΌΪΑΥΪ5.. τνῖθ “Δαβδαπίδαις Βόρι. Οἷα. 489, 496, 
Αἰβξοῆ. Οδοθρη, 3518 “Ἄτρείδαις, 409 Δτρειδᾶν, ΞΌΡΗἢ. 
ἘΠ. 1068 τοῖς ἔνερϑ᾽ ᾿“ἀτρείδαις, ϑαμάρτια, νεγρὶ. σὰ 
Ῥογβ. 659. 

Υ, 8526 ἀχαιῶν τῶν ἀπὸ ὀτρατοῦ ἄοντ Αομαΐοῦ 
γ0Π δου, ἀον Ζὰπὶ ἤθογα σομὄγοπάθη Αομδῖθῦ, 5. ΧθΠΟΡΗ. 
Απᾶρ. ὙΠ, 4. 19 εἰ ὁ ᾿ἀϑηναῖος ὁ ἀπὸ τοῦ στρα- 
τεύματος, ἘΊΞΟΠΕΙ αὐ εἰϊεγὶ Οταπιπι. 111, ὃ. Ρ. 
115 ἴ. δολάζεγε πιοίειε, ογίεξ. .Ρ- 27 1. 

Υ. 5927 τεϑνᾶναι δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἀντερῶ ϑεοῖς, ντεῖ! 
ἴον πᾶιη!οἢ τπθῖῃ Ὑ δίθυϊαπα υυϊθάθυ σθξαιθη μᾶΡ6. τπά 
ἵπ ἀθιηβθίθοη Ὀασύαθθη Ζὰ νγεγάθη μοῖϊθ, 5. Υ, 494 ἢ, 
ΟἿ βηάδθη βίοι ϑίβιβθη., ἴἱπ νυϑίοῃθη ἀἰθ Βδγθι νυ} σοῖς 
Ζὰ βίβυθεπ πὸ ΕΓ] πη οἰπο5 116 ]1η σ νυ ΠΕ ΟΠ 65 ἃ115-- 
δεάνγιοκί νεῖν, νοσρὶ, Ὑ, δ98, 1600 ἔ,, 5160. 618, ὅορῆ. 
ΑΙἴὰβ 588 1. Επγν. Οταβί. 1116, ἘΠδοίγ. 9281, Οἀγε5. 

ὙΠ, 224. ΒιΙοιιῆοιὰ σὰ ΟΠμοθρὴ. 492. τεϑνᾶγαι 5ιἰδαίξ 
τεξνάναι, 5. Βυζέπιαπη5. δυκῖ, Θσαπηπι, ὅ..110, πῃ, 11, 
Θεοῖς ἄθη Οὐεξευπ., ὑύθπη 65 πϑμ!]οῃ ἴἢγ ὙΥΠ6 γγᾷγο, 
ἀξ 1οὴ Ἰοίζέ βέβγθεη 5βο]έθ. 

Υ. δ28 μαὲ ἀϊδα ϑϑῆβπβαοδό πϑοῖ [656 πὶ γϑεοχιιάμοή 
Τιαπᾶθ ἀἰοῖ Βοαπγαμῖρί ὃ ἃ, 1. νγᾶγ πῖῦ ἄθπι οί! ἄδν 
ϑεβηβαομέ ἀὰ5 Οδΐη! εἶποῦ θᾶπροπ Αμπάσπσ 6 αν 
γνογθυπάρῃ Ὁ ἀἴ65 ἔγαρὶ ἀθγ Ομου τά μγοῦ, ννθῖ}! ἀογ Ἠδτοὶὰ 
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ΚΉΡΥΞ, 

ὥστ᾽ ἐνδακρύειν γ᾽ ὄμμασιν χαρᾶς ὕπο. 

ἙΟΡΘΈΞ:: 

590 τερπνῆς ἄρ᾽ ἦτε τῆςδ᾽ ἐπήβολοι νόσου; 

ΚΙΡΡΥΕ. 

σῶς δὴ διδαχϑεὶς τοῦδε δεσπόσω λόγου; 

ΟΕ ΟΣΣ, 

τῶν ἀντερώντων ἱμέρῳ πεπληγμένος. 
πὰ τὐκστ τ τορος ὧὐ λοις ὁ 

ψΟΙὴ ϑέθγθοι βρυϊομβέ, ὑπᾷ αποπι ἄρ Ξρυθοι ἄθ5 Κα] - 
οἰὰρ (Υ. 148 ἢ. 941 117, ἴθ ἄθῃ 5΄ῖππ. Κοπιμνί, 

Ν, 529 τἀπὶ Τ᾿ μγᾶποη ἴθ ἄθη Αὐρσοη χὰ ΠᾶθῸΠ ΥΟΥ͂ 
Ετουᾶθ, ἃ, 1. τποΐηπθ Θ'θμπδθομῦ νγᾶῦ 50 οΓοίβ, ἀα5. 10 ἢ 
ἘΓγουἀοπμγᾶποῃ νυθίπθη. πλ}59. νγ6 1} ἴθ. ἀδ5. Ὑαίουϊδπα 
οί νυϊθᾶθυ βθῖιθ 8. μη] ομθβ σὰ Υ, 268. ἐνδακιρύ- 
εἰν ὄμμασιν [ὃν δαπρύειν ἐν ὄμμασιν, 5. Μαί(ῃ, 
στα. ᾧ. 402. ἃ. 

Υ. 8590 815 εἶπεν Δηρθπθἢ θη 150 νγαγοί ἴῃ ἀἰθβου 
Κυδηκμοὶῦ ἐῃο παῖς ὁ ἃ. 1. δυγτα ϑιπβαομῦ ποῖ 6 Γ 
Ἡοἰμμδί ννᾶι ἰδοὺ τϊύ Κοῖπου θάπροη Αἰπάπηρ νογρυπ- 
ἄδπ ὁ Βουσκ. ἴπ ἃ. Ζειβο ες Γὔν ἃ. ΑἸ οΥ  Βυμηβ νυ 556Π- 
βοαῖς 188 ν}}}} τότε 1θ56η, ὑπᾶ ψϑυρ]εἰομί Αἴβοι. ΒΓ... 
5117 Ῥιμά., Αἴβοῖ. Ῥέομι. 461 πᾷ ἄθεον ἠότε ἐπήβολοι 
ϑορἢ. ΚοΙὶ. 1209 σῶς ἴάϑ:. 

Ὑ, 591 νῦῖθ πὰπ Ρεθηγέ νγεγᾶβ ( οἄβθι 50}}}) 1οἢ 
αἰοθ5θ5 Υουίεβ Μίοϊβίον. νυθγάθη ὁ ἃ, ἱ. ννῖθ οὐκιᾶγβε ἀὰ 
τοῖν ἀϊο5. ἀδίβ ἴθ ἀοίπθ Ἀθ46 νοῇ δἰμοῦ θᾶπροη ἀδη- 
ἄσπρο νογβίθμθ ὁ Ζὰ δεσπόξειν λόγου 5. Ἀπηι1οθο5. Ζὰ 
ἯΙΪΚ. 81. {06 Ὀγῖσομβ Καπη δεόποσω [πάϊοαδί. Εαἰανὶ ἀπά 
Οὐπἤυποί. Αοῦν βευη. δίαθ μαΐ δοῖ πῶς δή ἱπίογρυη- 
οἷνγο; 5, Ζὰ ἔπι. 1906, Ῥαμπῃ Πεϊίβε 65: ννἷθ 580 ὁ ἀπά 
δεόποσω ἰδοὺ Ἐλαΐυγαπι. 

Υ. ὅ92. νγοπῇ ἅτ νοὶ ἄθν Οδροη]θθθπάθῃ ον αη- 
δὰ φοίγοϊϊομι Ὀϊδί, ἃ, ἱ. ἀὰὰ νυῖγδῦ πηϑῖῃ ΥΥ οὐ νϑυβίθ θη, 

νύθηη ἀοῖη Ὑ οι] οι 50. Ὀοβοιαίΐθηῃ 15ί, νυῖθ ἀἃ5 ὈΠΒΥΙΡῸν 
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ἙΗΡΖΤΞΙ 

ποϑεῖν ποθοῦντα τήνδε γῆν στρατὸν λέ- 
γεις. 940 

» 4.2 “6 Ὁ ΦΞὶ 
4 - ᾽ 9 -“ . Υ 9 ᾿ 

ὡς πόλλ ἁμαυρᾶς ἐκ φρενός σ᾽ ἀναστένειν. 

ΚΗΡΥΞ. ' 
ὅ80 πόϑεν τὸ δύσφρον τοῦτ᾽ ἐπὴν στύγος στρατῷ; 

ΧΟΡΟΣ, 

πάλαι τὸ σιγᾶν φάρμακον βλάβης ἔχω. 

πᾶπ! ἢ πὸϊέ θᾶπσοπ ΑΒπάσπρεη γεγθυπάθεη, δεόποσειξ᾽ 
ἰδέ ἂὺ5 δεόποδσω Ζὰ εγρᾶπζεη, 

Υ. 8383 χὰ γνεουπηΐίββθη 485 ἀΐθβθβ [8 η68 νϑυτϊββοπηάθ 
ἩδοΥ βαρσβϑί ἀὰ, ἀ. 1. ἀὰ οὑκιᾶγβε ἀἴοῃ χὰ ββῆπεπ, 85 
Ἡδοῦ βϑῃπί βἴοθβ δοἢ : 65 πιδοῃίθ δἷβὸο ἀδ5 ψϑυϊδηρθπ 
Ῥεϊάογ ἜΘ} 16 σίθιοθοσ ἀγὸ βθυπ.0 ἘπΠηὴ Ἐτγαροζοίομθπ 
ΒΙηΐον λέγεις ἰδ πιομέ οἰηζιυβοίζεη, 8. Ζῃ Ῥεῖβ. 966. 

Υ. 834 ἀκαἴβ οἵϊ δὺ5 ἤπβέογοιῃ (ον θέρη) Ἠθγζθη 
ἀπ αὐυϊξεουΐϊζεκί, Ὠΐθβα Ὑγογία βἰπα τὶς Υ. ὅ392 Ζὰ νεῦ- 
Βιπάθη : νέθππ ἀὰ ἀϊοῇ 50 βϑβῃπεβέ, ἀδίβ. ἀπ διυϊβουϊζΖεξί. 
εἰς [τ ὥστε, 5. σὰ Ῥεῖβ, 8038.ὡ ἀμαυρᾶς ἔπ φρενὸς 
Εθθη 50 ὉΒοθρ. 158. 5. σι Υ. 1098,(Ὀ, σ᾽ μᾶθε Ἴοα 
ἀθ5 ὑεσβεβ ὑπὰ ϑ΄ἴππθβ ὑγοσϑῃ οἰηρεβείζεές εροη ἀ65 
ς ἂϊῃ Επᾶάθβ γοη φρενὸς Κοπηΐβ 65 ἰεϊοιιθ θθυβθθη ννϑτ- 
ἄεπ. Οἰενδμη!οῖ μαῦ τπᾶπ μ΄ εἰπρεβομαϊξεῖ. 

Υ, ὅ85 νΟ ΠΟΥ νυᾶγα ἀΐθδα τυ ἢϊσα Βοέγ ΒΗ: 
δυΐῖ ἄδπι ἤδογε ὃ ὑυο θυ 50] ] 6 ἄθπη ἀἶθβα Βείγα ὈΠ1[5 ἀθπὴ 
Ἡρδετε επβίδπάθη βούῃ ὃ ἴπεῦεῦ ἐπῆν οὔπε οἷν 85, Ζὰ 
ἩΙΚ. 956. 

Ὗ 536 ἰδέ ἀδογ δ'ππη: ἀδυῦθεν παῦα ἰοἢ., Ἐπὶ ΠΗΪΓ 
Κείπορηῃ ϑοβδάθη Ζυζυζίθῃθη., ᾿πηπιῈ  σοβομνίθερεπ, ὑπά 
Ὑγεγθ δύοῖ Πἰηξογέ οι ννεῖσοπ. Ὅθγ ΟΒου ΓΟ δηπάθε 
ΖΥΥΩΓ ὑγασθῃ ἀογ Ὑγοτία ἐθ5 Κα]ομδβ (Υ͂. 148 ΗΕ.) εἰπϑιὴ 
Ὀὄδεπ Απβοῆϊασ ἀογ ΚΙγίαϊμπηποβίγα διῖ ἄθῃ Α ΔΙ ΒΘ ΠΟΠ, 
(γδυΐς δον ἀθογ πίοῃς ἰδ δυβζυβργθοιθπ, ἀἃ 68 ὈΪο088 
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ΚΗΡΥΈΙ 

καὶ πῶς ἀπόντων κοιράνων ἔτρεις τινάς; 

ΧΟΡΟΣ. 

ὧν νῦν τὸ σὸν δὴ, παὶ ϑανεῖν πολλὴ χάρις. 
δῦ09 

ΙΕΡΊΎΊΣ: 
3 ᾿ ’ τ ὐπὼ 9.9 " ᾽ 

εὖ γὰρ πέπρακται. ταῦτα δ΄ ἕν πολλῷ χρονῷ 

ἈΑΒηάαπρ ἰδὲ (ΟΥ̓. 941 1... υπάὰ οἷ᾽ 5ϊοι [οϊοινέ, νυθηπ 6Γ 
β'οι ἃυϊδογίθ, νὸη ἀογ Κῦὐηϊρίη ϑίγαία Ζαζίθῃθη Κοππίθ, 
ΖαΠΙΔ] ἀα ἀἴθβοὶθα ἰπ ἀον Νᾶμο ἰδέ (5. ζὰ Ὗ, 477). 

Ν. 537 υπά νἱἷς Κοππηίοβί ἄἀὰ ἴπ ἀοΥ ΑὈννθβθηδοῖξ 
ἄεν Ἠδυυβοθοῦ ὑγϑϊοῆα (]εππᾶπ4.} ἐὐγομίθη ὁ ἀ. 1, ἀὰ 
Ὀυδυοῃίοδύ ἄοοῃ πίοπιαπᾶᾷ Ζὰ ἐγομέθπ δυΐβου ἄθη Ηδθῖ- 
ΒΟΠΟΓ. πᾷ ἀϊθβοὺ ννὰν ἴα ἀρννοβδοπά, καὶ ἀγϊοκί ἀϊθ 
ψουνυιπάθγαπρ 80.855 5. Ζὰ Ῥίοπι, 963. ποιράνων (580 
Ἐλγη.. σανν. ρορθπ ἀδ5 Μείγυπι τυράνψων, γογρ]. Ῥτοπι, 
960 κοιρανοῦντ᾽, Δπά4. τυραννοῦντ᾽, Ατἰδέίορη. ΑΟΒΔΥΠ, 
479 ποιράνους, αν. τυράννους, Επυγ, ΤρΡῃ. Ἴδαν. 1080 
κοίρανος, ἀπ. τύραννος ἀπά εθθη 50 Νῖβα. 7], 875, 
1299, ὈϊΚίγ5 Βι. Ὗ. 5ίβις 8] ϑπηθῖῃ.. νυ ἀθγ ῬΙυγὰ- 
115. οἵϊ, 

Υ, ὅ38 ἅδον νυϑῖοδο ( Πουγβοθον) Ἰοίζέ 485 ἀθίηθ 
(ἀεῖπο Ἀθά6) εθθη, πὶ βορδι ΖῸ βέθγθοπ, στοίβε Ετοθὰθ 
ἴδ, ον ΟΠουἊῆγοῦ Ὀυϊομέ 80. ὧν, γυᾶβ Πιᾶηῃ ἷἱπ οὖς 
δεᾶπαενί μα, Ἔθδηΐα!} }5. νυνὶ ποιράώνων ἄδπι ϑίππθ πδοίν 
Τὰν οὗ, 5. σὰ Ῥτομι. 960. Ἐπ. πβηρέ ἀθὲῦ νοὴ τὸ σὸν 
ΔῸ. ννϑίομοβ [ὔν :- ἀθῖ πο ἢ δάϑθ βίθμί, 5. ϑόορἢ. Αἰδβ 
99, 1401. ΒιΙοπιβεὶὰ χὰ ἃ. 8.. καὶ ϑανεῖν [ὃν ὥστε 

καὶ ϑανεῖν. ἴδενθεν ἀΐθβοη θρυδιοῖ τϊζίθπ 'π ἀθε 
Ἀεάθ, 5. ζὰ Ὗ. 169, 24], 1612, Ρεγβ. 2940, 558. ΗΙΚ, 
197. Ῥεβοπάθιβ ζὶ ϑὅορι. Απί. 488, ννοζὰ δθοῖ ϑορὶι. 
Τγδοῦ. 170. ἃ. 8. ρσοίαρε, ννογάδεπ Καπῃ. ἴδθθει. ἄδθῃ 
ὙΥππβοὴ 5. οθθη ζὰ ΥὟ, 827. χάριξ οὐ]οοίίν : ὅδροη- 
δίαπα ἀθὺ Ἐγθυάβ, νυν ῖὶθ ἀμη! 65 οἵ. 

Υ, 839 ἶἾ. 65. δαύ 16 οἰπθὴ σαΐθπ Αὐδρδπρ σΘΠΟΙΉ- 
ἴ6), 165 (Ε]ΘΘη468}) 06. τηδοιιύθ τᾶπ τύ Βοοβέ 
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δ40 τὰ μὲν τις εὖ λ ἐξειεν εὐπετῶς ἔχειν, 
τὰ δ᾽ αὖτε κἀπίμομφα. τίς δὲ πλὴν ϑεῶν 
ὅπαντ᾽ ἀπήμων τὸν δι᾽ αἰῶνος χρόνον; 
μόχϑους γὰρ εἶ λέγοιμι καὶ δυσαυλίας, δδὅ 
δπαρνὰς παρήξεις καὶ κακοστρώτους, τί δ᾽ οὐ 

540 στένοντες, οὐ λαχόντες ἤματος μέρος ; 

Ῥεμαπρέεπ, ἀαΐρ ἴπ εἰποπὶ ἰδηρσοπ Ζ οἰ γϑυτη6. Τη8 πο 65 σὰΐ 
ΘῈ5[4116, ΠΠΒΠΟΠ 65 ΔΌΘΥ ἄθρθρθη 80} (Δ 6] πδυνογ (υη- 
οὔποαρ). εὖ πέπραπται οἰ πθ Βυθ]θοί, νεῖ αν, δίοα, 
8564 κακῶς πέπρακται πανταχῇ, υπᾶᾷ 50 πέπρακιταιϊ 
ἄδΔ5. ΗἸρρο!. 680, 7718. ΑΘμΒη] οι οὔθ Ὗ. 8566 πέφαν-- 
ταῖ, 8. δὰ} ζὰδ Ῥγοιῃ. 1004, δίδει. ασδιημῃ, ᾧ. 296, 
5. 591 ἢ, ταῦτα Ὀεοτγοϊίεέ ἀ65 Εοσεπάθ νοῦ. 8. Ζι 
Ῥίομι. ὅ05. τὶς εὖ λέξειεν Βεϊϊδε: πᾶ ταδομές ταϊξ 
Ἀδομέ Ὀεμαυρίεπ, Μίαη δαί τὶς ἂν λέξειεν σεᾶπάοσέ, 
Δ|1εἷπ ἂν ᾿ἰβύ πιοῃξ πόίμῖρ, 5. Ζὰ Ῥήοῃῃ. 620, [1ΠεὈτῖ- 
δθη5. δ1Ὰ6η ἄϊοδθ Ὑγοτίβ οἴη Ηυρογρθαίοῃ 9 5, ἘΒη] ΟΠ 65 
πὰ ΗΙΚ. 601. εὐπετῶς, 5. Ζὰ ΗΙΚ. 980. υπὰ οΡϑὴ Ζὰ 

Ὑ. 351. καὶ ἴπ κἀπίμομφα πδοῖδ οἰπθη Οασοπηβδίζ, 8. 
χὰ 5160. 36. Ἃ{Ὲ68ὲγ ἀϊ6 Βεάθαξυπσ νοὸπ ἐπέμομφα, 
Ὑγε!οοβ ύοσεπ εὐπετῶϑ ἃπι Ὀεβέθῃ Δα νθυ 1] 15οῖ σοποιη- 
ΠΙΘΠ νεϊγᾷ. 5. οὔθη Ζζὰ Ὑεῖβ 149, δὲ πδοὶ τίς βίεμέ 
ἄδπι ϑίππθ πο τὰν γεὶρ, 5. ζὰ Ῥγοῃι. 192. ἅπαντ᾽ 
ἀπήμων, 5. σὰ Ῥεῖβ. 940. τόν διε᾽ αἰῶνος χρόνον 
16 Ζεῖξ βεῖὶπ βθθοη Ὠἰπάυγοι, ἀ16 ᾿μΘθθπηβΖοῖύ Ὠϊπάθγοῖ» 
1] γε γοπμά. 5, Ζὰ Ροῦβ. 968, 

Υ. 8435 Πἶ ἰδέ οἷπθ βϑὴνλ ἰοοκούθ ϑ'αΐχνυουθίπάθπησ. 
ΟΣ δυ νϑυβομίθάθπο ὙΥ οἶδα Ζυβδιηιηθησοξοίζία Ὑοσάου- 

βαΐζ σοϊοῃξ νοὴ Υ. 543 --- 8554. χεἱδ ἄθη Ὑγογίθῃ τέ 
ταῦτα πενϑεῖν δεῖ; ἴῃ Ὗ. ὅδ θερσὶπηΐ ἀον ΝΝδοιιβαίζ, 
ππὰ ἀον Ηαυρίροάδηκε ἰδ: ὑγαπη 1οἢ 8150 ὑηβογα [μάθῃ 
σὰ ὙΥδΞβοΥ ὑπὰ Ζὰ ᾿μδπάθ δγζᾷῃ]θη νϑὔῦγαθ. 850 υνυῦγαβ 
τοῦ πἴοδε ἀαγῦ θεν Κίαρεπ., ἄβμη δἰ βἰπὰ νογῦθεσ. μό- 
χϑους ΜΕ ΞΟ ο Κοϊίθη ἴπὶ ΑἸ θηιθίπθη 9 ὑυϑίομθ ᾿πὶ ἘῸ]- 
δαοπάθπ σοηδιοῦ ΔΠροσΈθθη υνθγάθῃ, χαοὶρ 8150. ἄδβεῦ, 
5. Ζὰ Ῥεῖβ. 104. καὶ υὑπᾷ Ζννδῖ, τιπα πδιπθπί! ἢ, 5. Ζὰ 
Ῥειβ. 786. δυδσαυλέᾳς ἰδῦ νοὶ ἀθπὶ πϑομε!οἴθη Αὐΐοηύ- 
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τὰ δ᾽ αὖτε χέρσῳ καὶ προσῆν, πλέον στύγος. 
εὐναὶ γὰρ σαν δηΐων πρὸς τείχεσιν " 

Πδ]6 δὰ ἄθὰ πἀπθοαθοκίοη ({ ΤῆυκΚγα. 1, 10 υπὰ 14} 
ΘΒ θη Ζὰ γοϑγβίθῃθη, αἷθ Κοίπθη ϑομπαίς σασθη ΚΑἀϊίο, 

ὙΥΪπὰ ἀπ ὙΥεἰίον σεν γίθη, σπαργνὰς παρήξεις παὶὲ 
παποστρώτους αἷδ πρᾶν! οῆθη δῦ (66 πα! 5) Βο] δοιῦ- 
θείίοιάοη Απἰαπάθππροῃ, Ὑνθπη 485 [δου ἰαπαάθίθ, 50 ἰδ πὰ 
65 διοἢ. Καοῖῃ νἱθ] θθββούοβ ΝΔΟΒΟ σον 815. δα ἄθη Ομ ϊἔς- 
ἴδῃ. ἀδ 65 πηϑβίθηβ θη ΐα}}5. ὉΠΈοΥ {θ᾽ πὶ ΗΠ πη 6] Ὀ] οἰ θθ 
τηιίσίθ. καποστρώτους Καπη δοίΐν ὑπὰ ρμραββὶν 9. (πιῖξ 
ΒΟ] Θομέθηι [σον νουθυπάθη ) νϑυβίαπάθῃ νυθγάθη, δ 
ἄδῃ Ὑγοτγίθη τέ δ᾽ οὐ --- νυἱἱνὰ ἀϊα Οοπβίγαοίίοι υγορθα 
ἀδν ᾿μορ μα σκοις ἀον Ἀθάθ νογὰπαάοεί ; ννὰβ 806 Ρ6- 
Βοιιζίο ννῖ πού, δου θη τνῖγ πού αἷ5 δροϑίμοι ὁ 
4. 1. 806: δυο 8} αρο Παϊξθῃ ὙΥἹΓ 65. πἰοδῦ ὈΘβΒοΥ 815 
ἴῃ. ἀον Νδοιιέ, ΒΟ μά ου ἢ ὙΥΙΣ βιαίίοπ 8165 τηδϑ!ϊομθ Ζὰ Ὀ6- 
ΚΙαρ θα ἀπά σὰ Θγἀα] θη. τί δ᾽ ον» Ῥαῖ5. 978... Ζῳ 
οὐ στένοντες 9 οὐ λαχόντες ἰδὲ ἦμεν τὰ δγρᾶῃζεῃ, 8. 
ζῃ Υ. 418. οὐ --- οὐ ᾿Ιουμαΐς, γϑγρ], Εαπῃ, 4929, 617, 
ΟΡ. ΡΏΙ, 800. ΓΓγαοῖ. 1014. Αἤβί, 89. 968. υ. 8, 
ἤματος μέρος, Ἵ; ὉΠΟΥ͂ 2005 δὴ Ἴρο. ΠΝ Ῥνδαϊοαῦ 
Ζι τί. Αηάθυβ ᾿ἰβδύ ἀϊθ 5 06116 ἴσαν, ῬΒοῖη. 8858 ἢ, ἀγὼ 
τί οὐ ὁρῶν, ποῖα δ᾽ οὐ λέγων ἔπη, ἐς ἔχϑος ἦλθον 
Ζὰ οὐ Κιᾶγθη, πϑι]]ο : νυθϑα!] Ὁ (τνοσορθῃ) 1οἢ ννὰβ πἰομέ 
ἐδυοπα.. νυϑίομο Ὑὐοσίθ ποῦ βαρθῃὰ (8165. τηῦϑ!οῃθ 
ἀπαθπα ἀπά βαᾶρθη4}) ἴῃ ἰοἰπήβομαίο σουὶθίῃ, 

Υ, 546 ἀἷε5 δῦϑι ἴδηα νυυνϊδάθγαπι δα ἄθπὶ Τ8πᾶ6 
Δοἢ βίαι 415 στγοΐίβουο Βοίγ θη15 (δὰ ποοῇ Ομ  πηπιθγα 
Ὑγεἶξο). τα δ᾽ αὐτε καὶ 5ίεϊιξ Ηἶθι θύνγαβ Ἀπάθυρ 5 
Ὑ. 541 υπὰ 5160. 90. στύγος οὐ]δοοίίν : Θ'δρϑηβέαπά 
ὅν Τνδυνὶρ κεῖ, Ὑγρ]. ἀσομ ΟΠοορι. 1000, χέρσῳ 
Τὰν ἐν χέρσῳ 8. σὰ Ῥεῖ5. 936. 

Ὗ, δ47 5. χὰ Υ, 442, ὌϊΕΒΟΡ ὟοΥ5 ἰδ οἷ ρϑύθπ- 
{πο ἰβοον. --ο δηΐων 5, δὰ ΗΙΚ, 691, δηοτόιν ΟΠοορῆ. 
021. 5. δυοῖ Ζζὰ 5160. 71. -- Ἐπ Ππάθῃ βίοῦ Ζαννοί! θη 
νοὶ δαΐ οἰπδηᾶάθυ ἕο σοπάθ ϑϑϊΖθ, Ἰθάθν πὶ γῶρ., ἀπά 
ΖΥΥΔΙ Θηὐνυθαθι 50 νυῖθ ἴθ, ἀδίβ ἀδὺ οὐβίουα οἷη γοῦ- 

δοδοίχζίου ῬδγΘὨ ἰδοθον 1ϑὲ (5, ἄθεος νογροβοίζίς Ρὰ- 
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ἐξ οὐρανοῦ γὰρ κἀπὸ γῆς λειμωνίαι ὅ60 
δρύσοι κατεψέχαξον, ἔμπεδον σίνος 

ὅ50 ἐσθημάτων τιϑέντες ἔνϑηρον τρίχα. 

ΤΟΠίΠοβοη Ζὶ Ῥοῖβ. 699). ἀοὺ χνυοϊίθ 86 ἀ85 ὙοΥ θ᾽ 
Ῥδγεπίῃεβθ γογδυβρθμοπήθη ον κι ἄγε, 16 Οοπδίχποίοι 
1ϑὲ αἰδοὸ ἴοϊβθπάθ : ἐξ οὐρανοῦ γὰρ καπὸ γῆς -- εὐ- 
γαὶ γὰρ ἦσαν δηΐων πρὸς τείχεσιν --- λειμώνιται 
δρόσοι πατεψέκαξον. ϑο!οῖδ ϑ.ε! 6 π βἰπᾷ Ομοθρῆ. 7 ἡ 
.. βόρῆῃ. Αἴδβ 188 {., Οἱᾶ. 4758 1. ᾿Απί, 1958 ΤΠ, 
γῸΠ Ὑνθ οἤθη ΠΠΔΠ ΠΟ ἤγοΥΘ ΔῈ Οἢ 50 οὐκίϑγοη Καππῃ. ἀδίβ 

ἸΠ8Π ἀδ5 οὐβίεσε γὰρ ἄυγοῃ ἄθπη, πᾶπιϊοῖ --- ἀδ5 
Ζυγοῖϊία ἀγχοῦ 4150. ἀθ 810 (5. Ζὰ Ρεῖβ. 164) ὕδθετ- 
βείζί. σϑγρὶ. υπΐθη Υ. 798  ἄΖυννοῖ!θη 6 ἢ}0 ἴπὶ ρμὰ- 
γοητμοίϊβοοπ ϑαΐίζα γαρ, νυῖθ 519. 380, 588 ἔ,, 738 ἢ. 
Ῥεῖβ. 188, ἯΙκ. 194: δυοὴ ἴθ] γὰρ. οὔπα ἄα[β οἷπ 
Ῥεπδο  θαγίου ϑ5α(Ζ γὰρ δπίμᾷ!ς. ἔαμη, 570 --- 579, 471 
1. 620 ἢ, 650. ϑορι. ΕἸ. 1079 ἢ, ΗΚ, 5618. Οἄον 
ἀεν δὐβίεγθ ᾿ἰϑύ Ζυυδὺ θοθηἕα [5 οἷπ ρδγθπ με βοθοῦ ϑαΐΖ, 
ΔΌΘΥ Ζὰ εἴποι 6116 465 Ὑουῃουρθθπάθη σϑῃδιϊσ, ΔΘ Γ 
χυνεῖίθ εἴη ἀὰ5 ουμογσοιθπάθ οὐκίᾶγεπάθν, συογρὶ. ΗΚ, 
ΑΤΊ Ἔ, Βόρη. ἘΠ: 957 [᾿. ἜΟΙ. 980. 1Ὲ: Απι|ὶ 609. 0: 
ΗΚ. 845 ἴ. Οἀδν Ἂμπάϊος ἀοΥ ογβίογο οὐκιᾶτε ἀδ5 γοτ- 
Βουρομοπᾶθ., ππᾶ 6. Ζυνοϊξθ υυϊθάου ἄθῃ ουβίευθπ, υνᾶβ 
ἀδ5 ραν! ]οἤουα ᾿ἰδῦ. 5, ἰογῦθοῦ σὰ Ῥγοῖι. 189, 

Υ. 848 ἢ νοπὶ Ηϊπιμθὶ πᾶπι! οι ὑπᾷ νομ ἄετ Ετᾶς 
Βευγ το π ἐγὄρἔεο!ἐθ ὙΥ̓Ιοβαπίμδα δυΐ. ἃ, ἷ. υυῖγ υυγάθῃ 
πϑιη ἢ τϊὸ ΤΏδα θοίγδρίε!ε, ὙΥΪ6. ΟἹ δυΐ ἄδθη 1 θη 
Ζὰ ᾿ἰασθὴ ρῆερέί, Ζιυ ἐξ οὐρανοῦ καπὸ γῆς ἰδέ εἷπ 
Ῥατγιϊεϊρίαπι. Ζ. Β. οὖσαι, τὰ εὐρᾶπζθη, νυῖθ ἀμη! 1065 
οἵί, θὲγ Τῆδὰ 06 δηίδίθς θοκαημί! οἢ ἀδάθγοῃ, ἀαῖβ 
16 ἂὺβ ἀδεγ Εγάβ δυϊβίοϊρεπάθῃ Ὠὔηβδίθ γὸμ ἀθγ ἴῃ 
ἄον Νδομέ Καϊέθγεπ Αἰιποβρμᾶγαε ζεγβοίζέ. ὑπά 850 815 
Ὑτορίθη πἰθἀθυρθβοθίαρθη ννογάθπ Αθμη! τοῦθ ϑ' 66 }16ῃ 
δἰπὰ βόρη. Αἴδὰβ 1908 Εἴ, ἀεὶ πυκιναῖς δρόδοις τεγ- 
γόμενος κόμας, λυγρᾶς μνήματα Τροίας, οὔεη Υ. 
928 ἔ.. δοθῆ Υ, 12 ἢ, ἔμπεδον δημαϊίεπά, Ὀοβεᾷπαϊρ, 
οὐδὺ δηδμαίίοπά. τιϑέντες [γ τιϑεῖσας, 5. Ν. 681] ξ, 

πλατᾶν ἄφαντον πκελόάντων, Ἐππ, 949 κύρι᾽ ἔχον- 
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χειμῶνα δ᾽ εἰ λέγοι τις οἰωνοχτόνον, 
οἷον παρεῖχ᾽ ἄφερτον ᾿Ιδαία χιὼν, 
ἢ ϑάλπος, εὖτε πόντος ἐν μεσημβριναῖς 56ὅ 
κοίταις ἀχύμων νηνέμοις εὔδοι πεσών" 

δῦῦ τί ταῦτα πενϑεῖν δεῖ; παροίχεται πόνος" 
παροίχεται δὲ, τοῖσι μὲν τεϑνηκόσιν 

τες ϑεαὶ, ϑορῇ. Αἰὰβ. [68 ἢ, πτηνῶν ἀγέλαι ὑποδεί- 
ὅαντες, ἘΠ, Τ᾽ πῶλοι -- τελοῦντες, δίας. Ογᾶπιῃς 
ὃ. 486, 9. 

Υ. 5651 Καπη πιᾶπ 'ἴπ εὖ λέγοι τις ννθρεῆ Ὗ. 543 
εἶ λέγοιμι υπίεν τὶς εἶπ θοβειπιία Ῥούβοη (ἐγὼ) 
ἄφθηκθη, 5. ὕδοθρῃ. 566, 626, 5160. 665. Μίαίιἢ. Οδιημ. 

ᾧ. 487, 5, ὰἀἂἢ5 Ζὰ ϑορί!. ΑΙὰθ 249, 5 Βεϊννογέ οζω- 
γοητοόνον ἀτὔοκε ἀϊῈ Ηδνγίθ ἀ65 ὙΥπίθυβ 8115. νυῖθ 800 

ὙΥ ΒΆΡΘΠ : 65 ἰδύ 80 Καὶ, ἀδ!5 416 νῦρϑὶ ἰοῦ δὺ5 ἀξδγ 
ΤωυΓ ἴδ! !θη. 

Υ. 5858 ἴ( εὖτε τοῖς ἄδθπι Ορέαιναπ ἰδέ βοϊξθπου, ἀπά 
αἀτοκῦ οἴπθ ἰῃ ἀθὺ γ ουσδηρθηῃοιί ὅθι. νυ] θυ ῃο!α Ηδηά- 
Ιυθπρ οὐον Δυξπίδηἀ ἃ}. 5. Μα((ῃ. αταηπι. ᾧ. 52 : 50 
οἷν ἀὰβ Μίβογ ἴῃ νυ Ἱη 5.16 ΔΙ 55 ἃ θη. ννορθη!οβ 
Τὰ μοΐθ, πδομάθιη 65 δῖοι ροϊρέ, ἃ, 1. 50 οἵξ δὶ ΜΠ ίασ 
Κοῖηβ Καμίοπάς [μυ δἰον τοσίθ, ἴὔθθεγ. ἀὰ5 ϑοδίαΐομ 
ἀε5 ΜΕΙαρΒ ὑπά ἀρϑν ἀ85 δομίαίθη 465 Μίβογθβ 5. Βίοιη- 
ΠιοΙά σὺ ἃ. 5,9. ὰἢ5 Ζὰ ΗΙΚ, 718, δὐυοὴ ϑορῃ. Αἰὰβ 674 ἔ, 
ποίταις νοπὶ ϑομ!αΐθ, ψϑγρ]. υπίρη Υ͂, 1476 -- 1500 ς 
νυ ἴθ δ 65 γοπὶ Βοίί ἠθ65 δίθογοβ νϑυβίθῃθη, 50 νυῦτἀ6 

"δὴ ὕ θογβθύζθη τηΐβϑθῃ : 850 Οἵ 485 δίθου. ἴῃ βϑίπθῃ ἃΠὶ 
Μία νυ πἀβ.}|6 Βούύθη. ὑγόρθη!ο5 50} 16, Ὠϑομά6πὶ 65 
βοὴ σοίεσί, ὕ0εθὲγ πεόων 5. σὰ 5160. 741. 

Υ. 856 ἰδ τέ ταῦτα πενϑεῖν δεῖ; ἄεγ ΝΙδοῆβαΐζ 
(9. χὰ Υ. 543) ἴπ ἀεν ΕΌγπι οἰμον ΕἾαρο, υυνῖθ οἵξ, Ζ. Β. 
Υ. 1314 ., 5ορὴ. Οἷα. 819 τς ΘΗ... Κοὶ σι 

Ζυ παροΐχεται Κη ᾿μδῃ γοὶρ εὐρᾶπζθῃ, 5. Ζὰ 5160. 79. 

Υ, δ56 ἰδ τοῖσι μὲν τεϑνηρόσιν δηξξεξεηροβοίζί 
ἄθπ ὙΥοτίθη ἡμῖν δὲ τοῖς λοιποῖόσιν ᾿Δἀργείων στρατοῦ, 
πἰοιί τὸν Φῶντα δέ. 
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τὸ μὴ πότ᾽ αὖϑις μηδ᾽ ἀναστῆναι μέλειν. 
τί τοὺς ἀναλωϑέντας ἐν ψήφῳ λέγειν, 5710 
τὸν ζῶντα δ᾽ ἀλγεῖν χρὴ τύχης παλιγχότου ; 

5600 καὶ πολλὰ χαίρειν ξυμφοραῖς καταξιώ. 

Υ. δ587 ἴῃ 80 ἤἔοτπ (50 ἀδ[5} 1ῃπ6π πῖομέ αἰπηιδὶ 
δυΐζυβέθῃθπ δ πιδ 5 νυϊθάου δαὶ Ηδγζεη ᾿ἰεσέ, ἴθεθει τὸ 
μη υτἱῦ ἀθπὶ [ηδηϊνυβ 5, Ζὰ Ῥεῖβ. 989, Ὅϊ6 ἀορροϊία 
ΝΝεσδίϊοῃ υϑυποὶη βίδυ κοῦ, 85. Ζὶι ΗΙΚ. 851, Αδμπη]ῖοῖ 
Ἐππι. 91ὅ τὸ μὴ γενέσϑαι μηδ᾽ ἐποπτεύειν πότῳ. 
Οεἴίον βπάρδέ 5[οῖ οὐ -- οὐδὲ ἴπ εἴποπι (Ιεθ, 5. Ῥυοιη. 
21ὅ. ἀπ86Γ ϑορθοκΙθιβοῆοβ ὟΥ ὀυ ουυ  υΖθι ομη15, Ζυγοϊία 
ἈΑΒΙΒδ απ Ρ. 196, 

Υ. 8538 ΠῚ νυὰβ 501} τῆδηῃ 616 Τρ οΚοιηπιθπθη πδοὶὶ 
(π|}} ἄδεπι ϑίεϊπθ ( βεπδὰ.}) Ζἄμ!θπ., ἀθὺ Ἰμαθαπάθ Δ θ6Γ 
ἰγϑαῦοσπ θΘΥ 1ἢγ (ἄογν Τ᾽ οἀΐθη} 005 815 ἄδθθυ οἷπ [οἰη4-- 
56]ΙρῈ5 ὁ ΘΓ 56 ΠΥ 510} Ζὰ ἔγθαθη θοῦ 1ἢγ ΘΟ βοῦϊοκΚ Πα 06 
1ο [ὰν ὈΠ|ΠῸ, ἃ, 1. νγᾶγαμη 50}} τηᾶπ ἀυγοῖ βογρίδ! σ9 
Ζϑμυπρ ἀον {Πηροκοιηπιθηθῃ βἱοῖ βϑὶ δῦ θοίγα ρθη, ἀᾶ 
18 δἷπθ στοῖβα ΑΠΖΔΗ] ἀθυβθί θη Βογδυβθγησ θη ννυῦγάδ ἕ 
πὰ νγαγαιη 50} ἀον μοθθπάς ὕθου ἀδ8 ἴωο05 ἀεγ 66- 
ξΑ]!] 6 μθη ἰγᾶυθσπ πα πιομί ν]θ μμθ ἢν 50 ἔγθαθη. ἀδᾶ 18 
ἀἰθβοι θη αἰΐον ᾿μϑιάθῃ ἀρουῃοθθπη βἰπά, ἀπά βοὶ σύ πιοδξ 

δἰη πη} νυϊθάθν δυΐογβίθ θη πηδοῃίθπ, ὙγΘηΠ 65 1 πθὴ ΔΌΟΪ 

δεβίδιίες νυᾶῦγας ὁ ἴθεθον αἴθ Ἐογπ ἀον Βδάβ, νγοὸ τιδπ 
ἵγαρῦ ἀπᾶ 5οϊθβύ δηΐϊνογίοί (Ηυρορβοῦα.) 5. Ζὰ ϑορῇ. 
ῬὨΙ. 1440, Οἱά. 1380. δο Αἴβοῆ. Ῥγοῃ. 498 Η,. 
961 ΗΑ, Ῥεῖβ. 3536 1, ΗΙΚ. 557 Ε΄, ὅζΖα τέ τοὺς ἀγνα- 
λωϑέντας ἐν ψήφῳ λέγειν ἰδῇ δὺ5 ἄεπι ξοϊσεπάθη Ὑεγβ6 
χρὴ Ζὰ εὐσᾶηζθη, 5. Ζὰ Οδβοθρη. 1027. οὐδὺ πιδη Καηπ 
ἐστὲ Ηἰσυαάθδηκθη, 5. ΖὰΘ Οβοθρῃ. 198: ἀᾶπὴ δρδῖ ἰδέ 
πδοὴ λέγειν οἷῃ ΕἾ Γασθζθίομθη Ζὰ βθίζεπ, ὑπ Ζὰ ᾧδεγ- 
βείζβῃ : νύᾶγυπὶ αἷς {Ππηροθκοιηπίθπθη τηϊῦύ ἄθ) ϑίθιηθ 
Ζϑμίθη ὁ ἐν ψήφῳ λέγειν τὰν ψηφίξειν, νεγρὶ. Αὐϊβίορῃ. 
Ὑγεξρ. 676 καὶ πρῶτον μὲν λόγισαι φαύλως, μὴ 
ψήφοις, ἀλλ᾽ ἀπὸ χειρός. ὕὍεθει ἐν πὶ ἄβιη θαέϊν, 
ππὶ ἀδ5 ΝΕ] πὰ ὙΥεγΚΖεὰρς δυδΖυάγίοκοπη,, 5. Νίαύί, 
Οτγάϊπ, ᾧ,. ὅ96, πῃ. ᾧ, Ῥαββονὶβ ΤΥ γί θυ τηΐοσ 
ἕν πο. 4. λέγειν ἴῃ ἀον Βεἀουΐυηρ ζᾷμ!θπα,, γαοιπρῃ, 

ἰ 
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ἡμῖν δὲ τοῖς λοιποῖσιν ᾿Πργείων στρατοῦ 
νικᾷ τὸ κέρδος, πῆμα, δ᾽ οὐκ ἀντιρρέπει. 
ὡς. κομπάσαι τῷδ᾽ εἰκὸς ἡλίου φάει, δ7ὅ 
ὑπὲρ ϑαλάσσης καὶ χϑονὸς ποτωμένοιρ. 

ὅθ00 Τροίαν ἑλόντες δήποτ᾽ ᾿Αργείων στύλος 
“εοῖς λάφυρα ταῦτα τοῖς καϑ Ἑλλάδα 
δόμοις ἐπασσάλευσαν ἀρχαῖον γάνος. 

ἰδὲ Ῥεῖ ἄθῃ Αὐκούπ βοἰίθῃ.9 85. Διο Ζι Υ, 848, Ζᾳα 
τὸν δῶντα δὲ υ. 5. νν. δῦ 5 ἄδπιὶ νουμουρθμοπάθπ 
εῖβα τέ σὰ οὐσάπζοη, 5. Ζὰ Ῥίοπι. ὅ81. τὸν δωῶντα 
βίϑῃθ πδομαάγ κοι : νναύαπι 50}} 65 ἀθν ΤΠ θοη δ. {ἢπη, 

ἄα 65 ἀἴα Τ᾽ οάΐεη βοϊ δῦ ἠἰομὲ ἐμὰ! {Π6ὃ"Ρὲγ ἀλγεῖν πϊξ 
ἄδπι Οἰδθηϊεϊν 5. δία. στα. 68, παλιγκότου 415 
Ῥιδαϊοαί. καὶ πολλὰ σὰν 561) 5. 2ὰ ΗΙΚ, 7934, --- 5, 
ζσὰ ], 1448 χ. Α. 

Υ. 561 ἰδὲ ἄεν Θερθηβαίς Ζὰ τοῖσε μὲν τεϑνηρό- 
ὅτν εδπἰϊναϊίθη. 

Υ. δὅ62 [γ τὑπ5 15 ἄἀθι νογίΒ6 11 δου ὶθραπά, ἄθε 
ἸΝΔΟΒΈΠ611 ἀθϑὺ πᾶ πἰοδέ ἀὰ5 Οσσαοηρθννοὶί, ἃ. 1. ὈΠΒΘΙΘ 
ΤιοΙάθη Κοπιηθη ἱπὶ Ὑϑυρίθϊομθ τϊῦ ἄδθη Εἰ ομίθη ἀ6γ8561- 
θεη, ἀογ Εἰππαῆμπθ Ἴτοϊαβ9 ἀογ Βοϑαίβ ἅμα 465 Βα πη8, 
ποῦ ἴῃ Βοίγδοβύ. 

Υ. 863 ἢ ἀὰ ν»ῖγ ὰπ5 8η ἀΐθϑθη Τὰ σϑϑ!!οῃέο στ πιοπ 
Κῦπποϑῃ, νγοὸ νυνῖγ ἄρον Νίθου ἀπά 18ηα ἔϊοσοη (ἀον Ηδ1- 
ταδί Ζιθῖϊθη). δϑεροη ποτωμένοις, ννϑίοιθα Ῥαγιϊοῖ-- 
Ῥίαπι Ῥγᾶβθητ 5 δυβαγοκί, ἀδῖβ ποοῦ οἴη "Γμ61! 465 Ηθ6- 
χ65 δυῖ ἄδιῃ δίθογα ἰδ (5. . 638 1{.). 5. ζιι Υ, 477. 

Απάργοβ 5. Ζὰ Υ, 1147, Ῥεὺβ, 541, ΗΙΚ. 4, 11, ϑορῖιο 
ἘΠ, 114. 

Υ, δ68 ΠῚ παομάθηι " γοΐα οἰ πσθηοσηπιθ ας ΠΌΠΠΙΘὮΓ 
(πάτον οἴπιμα]}) ἀογ Αὐροῖογ Ηθοῦ. βᾶθθη ἀἶθ86 (ϊ6 
“ΥοΙβο 6.) Βουία Γγ αἷ6 Οδίξον ἴῃ Ηδ]1ὰ5 ἴσο Ηδα- 
βού ( Τειροῖη.) δηρσοῃοίίοῦ 815 αἰἐ δ οθθη ϑοβπιαοῖ, 
θὲ ἨἩδθυοϊὰ ἀδηκύ βἰοῆ 416 ποὺ πἰονί σοβοθοιθηθ 
Ἠδμπάϊυπρ ἀθ5 Απἰιδίζθηβ 6 βθυΐθ 815 σαβομθῆθη, ἀδ- 
Ποὺ Ὀγδυομῦ δ ἄθῃ ΑουϊϑίυΒ ἐπασσάλευσαν. Ὄεβετι 
αἷς δι(ίο, ἀϊ6 Κυϊορϑθθυία ἂπ ἀπὰ ἴῃ ἄρῃ 'Γειηρείη δι- 
Ζυϊμᾶηρσοη 5. ϑῖθν, 259 ἢ, απὰ ίδηϊον ἀδ5, (Υ. 284) 
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τοιαῦτα χρὴ κλύοντας εὐλογεῖν πόλιν 580 
καὶ τοὺς “στρατηγούς " καὶ χάρις τιμήσεται 

570 “ιὸς τόδ᾽ ἐκπράξασα. πάντ᾽ ἔχεις λόγον. 

ΧΘ ῬΟΙΕΣΣ 
Α ; 3 9 ’ 

γικώμενος λογοισιν οὐκ ἀναίνομαι. 

50 νυῖ6 Ζὰ ἃ. 8δί.. διοῖ Ηοῃ. 1], 7. 81 {,. Ἐπγ. ἘἈΠ65. 

180 ϑεοῖσιν αὐτὰ (λάφυρα) πασσάλευε πρὸς δόμοις, 
ΕἸθοίγσ, 6 ἢ, (5. Βαυπα5 ἀ45.}) 1000. ϑορῆ. Αἷἴὰβ 92 ἔ. 
ῬὨΙ, 1451. οοῖ νυυγάθ δυοὴ οἴνναβ δἷ5 Ρυϊναίεισθη- 
{πη Ζυγ ΚΟ Παἰΐθπ, 5. 5160. 460 ἔ, Βόρῃ. ΡΗ. 1428 
ὅ ὦ. ἃ. Τροίην, ντὰ8 Ὑἱοίογτῖα5 ὑπ τἱθι!οοδε διοἢ 

αἀἰθ Ηδπάβομυϊ θη Βαῦθη., ἢὰ 6 ἴοῃ ὈΘΙ 6 Πα! ίεη.. 5. δ π- 
ἸΙομῈ5 Ζζὰ Ῥγοιῃ. 90]. ἑλόντες ὑπὰ ἐπασσάλευσαν ντε- 
δοῃ ἀε5 Οο]!θοῖῖνὶ στόλος, υυῖβ ἀμηιοῖθβ οἵε. ταῦτα 
ἴη Βεζὺρ αὐ Τροίην --α δόμοις [ὃς ἐν δόμοις, νεῖθ 
οί, Ζ. Β. Υ. 840, 1006. Ομοερῃ. 874. Ῥεγβ. 9299. 
ἀρχαῖον γάνος κε5 ϑοβιθθοκ ποῖ αἰΐεσ ϑιζίθ, 5. Ζὰ 
Ῥεγβ. 6082. 

Υ. 868 ΕἾ ἴῃ ξοίομεπι Ἀύΐε βέθβῃεπᾶθ πιαΐβ συ πΊθἢ 
αἴας Βίδαξ, υὑπὰ (πὰ πᾶπιδπί!οἢ, υὑπὰ γοὸΥ Αἰἰθη.) ἀϊΐθ 
Ἡδεον[δγθυ ; δύο α16 Ηυ]ὰ νυν σϑθῆγῇ (σερυῖθβθη) νύο- 
ἄδθη ἀεβ ἄδβιβ, νγϑίομθ ῬΊθβοα δυδίμηγίο, γὙο!βιᾶπαϊσ 
Παβύ ἀὰ πηεῖϊηθ ἢδάθ (ἀἴεθβ ᾿ἰβδύ 65. νγὰβ ἴοΐ Ζ βᾶσϑθῃ 
Βαῖ(6). τοταῦτα Ἠλύοντας ἀπά τους στρατηγους “(41}- 
δειιοίη ἐγ τὸν στρατηγὸν, ἄεπ Αρϑιπθειῆποπ.) ποίη 
ἴθ τὰν Ο͵]εοί5-, πόλεν [ἂν ϑυθ]εοίξασουξαίίνο. κλύειν 
Βεῖβύ Ὠΐθγ, νυῦῖθ ἃπάοδγνυαγίβ. ἰπ οἴποπι Βαΐε βίθμθη, καὶ 

ππᾷ παπιθητ]οῖι. 85. σὰ ΡοΥβ 796, τιμήσεται 5ίαίί τι- 
μηϑήσεται. 5. σὰ 5160. 180. ὕεθτίρσεπ βίῃ ἀὰ5 Επ- 
ταγυμῃ πἰϊΐ ἀεγ Κυαΐξ 65 Πηρογδίίυβ, 5. Ζὰ Ῥεῖβ. 1008, 
ὕεθεν ἀϊε Βεάευΐθηρσ νοη τιμᾷν 85. ζὰ Ῥεῦβ. 907. ἔχεις 
ἄδῃ ϑ'ππθ μ8οἢ} ζὰγ : ἀὰ νυϑιίβέ. 5. Ζζὰ ΗἸΚ, 9260. 

Υ. 571 Ὀεβίερέ (ἀθεγζευσε) Ζσὰ δονπ ἀυγοι ἀοὶπθ 
γονέα ἰᾶπσπα ἴοι πἴομς (βοδᾶπιθ ἴομ ταϊοι ποι). Τα θεγ 
ἀναίνεόσϑαι πις ἄθῃ Ραγίϊοϊρίαμη 5, Ναί, Ογᾶμηπ), 
ᾧ. ὁδ5, 3. 1091 ζ, 
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ἀεὶ γὰρ ἡβᾷ τοῖς γέρουσιν εὖ μαϑεῖν. 
δόμοις δὲ ταῦτα χαὶ Κλυταιμνήστρᾳ μέ- 

λειν δ8ὅ 
εἰκὸς μάλιστα, ξὺν δὲ πλουτίξειν ἐμέ. 

ΠΟ 1 ΤᾺ ΠΤΕΝΤΓΞ ΤΩΡΙᾺ: 

570 ἀνωλολύξαμεν πάλαι χαρᾶς ὕπο, 
ὅτ᾽ ἠλὺ᾽ ὁ πρῶτος νύχιος ἄγγελος πυρὸς, 
φράζων ἅλωσιν Ἰλίου τ᾽ ἀνάστασιν. 
καί τίς μ᾽ ἐνίπτων εἶπε, φρυχτώρων διὰ 590 

Ὗ. 572 ἀδθηπ ἱπηπΊῸΓ ἦυηρ ἰδέ (πἴθ πἰπαμαέ 40} ἀδΓ 
ΑἸίθη βογρϑᾶῃ ΕΌΥβομθη, εὖ μαϑεῖν ἰδύ δι] Θοίβπομιῖ- 
ταῖν... 5. Ζὰ Ὗ, 172. 

Υ, δ1τ3 δόμοις ἀεγ ἘδπιΠῈ ἄθ5. Αραπιθιηποη, ὑπ 
ΒΘΙΠΟΥ ΘΙΘΠουβομαΐς, νυ οὔθ. ταῦτα ἀεῖηα Βοίδοϊιαξέε, 

μαὶὲ ὑπαὶ πϑιμθηί 0}, ἀπά νογχίιρ!οἢ.. 5. Ζὰ Ῥεῖβ, 796. 

Υ. 874 ξυν δὲ πυρεῖον. θεῖ. 8. Ζὰ βόρῇ. Απί, 
4390, ΒιΙομῆθ!α πἰπηΐ οἷμθ "“Ιηθϑὶβ 8ἢ, 5. θθηβθΊ 6, 
πλουτίξειν οΥγἴτουθ., 5. σὰ Ὗι, 1240. 

Υ. το {γι{ἰ ΚΙγίαϊπιμοβίγα, νυ ϑίομθ, σοῦ ἄδιῃ ΑἰἸέδΥθ 
αὐ ἀον Βάπηθ δῦ, 416 δάθ 465 Βογο!άβ ὑπᾷ ἀ65 ΟΠοτ- 

ΤΟΠΓΟΥΒ πὶ δησθῃνιύ μαύ (5. ζὰ Υ. 477). ἀἄυγοι ἀϊα 
Ἰεύχίθη Υογίς ἀθ5. ἰεἰζίθγθῃ δ᾽ εἰοιβαπι εἰῃσοϊδάθη ἀδπ 
ΒΡγΘΟΒοπάθῃ Ῥδυβοποὴ πᾶμεν, ὠνωλολύξαμεν δῃύννθάοῦ 
ἔν ἀνωλόλυξα. 5. τὰ Ῥεῖ5. 295, οἄοῦ: ἴθ ὑπᾶ ἀδ5 
Ἠδυβ (Υ. 573) 10 6 θη αυῇ, Βέθρμαπαβ : ἀνωλολυξα 

μὲν. νγὰβ ἄθιη καὶ Ὗ. 578 δῃίβργθοιθῃ νυῦγάθ., 5. ζὰ 
ΗΚ, 189. ἴθεθον ἀδ5 Ζιθ ! σθβοῆγοὶ 5. Ζὰ Ὗ, 89. 

Υ. δ7ῖ6 ὁ πρῶτος νύχιος ἄγγελος πυρὸς ἄογ 
ὙγΥΔομίου δυΐ ἄθῃ Ῥδοῖθ 465 Ραϊαβίθβ, 5. Υ. 90 ἢ 

Υ. ΟΥΤ 5. θοῦ αἴθ ϑ'.θ!ὰπρ Δ 65 Οὐθησν5 ἄππὶ 
Ζννοϊΐθη Νοιμθὴ ϑόρὶ. ΕἸ. 249 ἴ, αἰδως, ἀπάνοων τ΄ 
εὐσέβεια ϑνατῶν. Μαίίῃ. τάπιι. ᾧ. 498, 4, 

Υ. δ78. καὶ ἀρ ἀοο0ἢ}. νυῖθννο ἢ, 5. ἔσπι. 110, 
ϑορῃ. ἘΠ. 839. 1481, Ττδοῦ. 1072, Αἰὰ5 462. ΡΙμ]. 
1019. Οιά. 60, Κοὶ. 96]. 1008, ετει5 Βὲ. ΥὙ11, 11, 
τὶδ ἸΆΠΟΙΟΙ», 8. Ζὰ ΗἸΚ, 472, τερον ἀϊθ βϑ΄δοιο 8, Υ. 
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πεισθεῖσα, Τροίαν νῦν πεπορϑῆσϑαι δοχεῖς ; - 
ὅ80 ἡ κάρτα πρὸς γυναικὸς αἴρεσθαι κέαρ. 

λόγοις τοιούτοις πλαγκατὸς οὐσ᾽ ἐφαινόμην. 
ὅμως δ᾽ ἔϑυον᾽ καὶ γυναικείῳ νόμῳ 
ὀλολυγμὸν. ἄλλος ἄλλοϑεν κατὰ πτόλιν 598 
ἕλασκον εὐφημοῦντες ἐν ϑεῶν ἕδραις 

8ῦ ϑυηφάγον κοιμῶντες εὐώδη φλόγα. 
καὶ νῦν τὰ μάσσω μὲν τί δεῖ σ᾽ ἐμοὶ λέγειν; 

ὧθὅ {᾿ς. 464 ἢ, δὐοῇ Ζζὰ Υ. 477. {060 εγ διαὶ οἕπα 
Απδβίγορῃβ Ηϊπέθυ βεΐπθιη Νοπίθη 85. Ζζὰ Ηἰκ. 926. 

Υ, ὅ80 νϑθγ! οἢ τεοπέ ὙΥ εἰθογαγέ ἰδέ 65. δυΐϊσεγεσέ 
(Θπίζῦοκέ, Βερσεϊξέεγέ, βομνυγπιθυῖβο.} Ζὰ 56 πὶ πὶ ΗΦΓΖ: 
Οὐδγ : βοῖη Ηβθῖζ Ζὰ δὐῆθθεπ (νοῦ ΕἼ δὐυΐβοῦ βἱοἢ 
ΖᾺ 560η). 65 θοΖίεῃί βἰοῆ αὐὖ ἡ. 470 πυρωϑέντα 
καρδίαν. ἴθεθεν ἔδβηιϊοῆο Αὐδάτγοκα 5, Ζὰ Ρεῖβ. [0, 
θεν πρὸς γυναικὸς σὰ 5160. 199, 

Υ, 581 5βοϊίομβεηῃ Ββάθη πδοὴ Ζεῖ σέ" ἰοῦ το 815 
ἦγγα ( ρεἰβίεβδκγαηκ), λόγοις τοιούτοις, 5. τὰ ὅ51εὉ. 
4299. Ὑετγρὶ. ϑορῃ. Αἷαβ 1020 δοῦλος λόγοισιν ἀντ᾽ 
ἐλευϑέρου φανείς. --- πλαγκτὸς νετρ]. Οάνββ. 91, 
9565, ὑπὰ ἅδε ἀΐθ τπαβοῦϊ πα ΕΌΥπῚ Ζὰ Ῥεγβ. 966. 

Υ. ὅδῷ ΕἾ ἀδπποοῦ 806 ορίεγίε ἴθ. ὑπ πδοῖἢ 
ὙγεΙθεγαγί [ἴθ β ἄογ εἶπα σὸπ Πῖου, ἀθὺ δηᾶάθγε σοῃ ἀογέ 
([εἀεγ πηϑῖποῦ Πΐθποὺ ὑοη βεΐπθπὶ ϑδίαπαάριπκία 805} ἷπ 
ἀἰθς ϑίδας Ὠϊπεῖὶπ 06 πὰ θυβοῃδ! ]θη ΟὝβοῦγεὶ δυϊ ἀδΓ 
Οδίίεγ διίζεη (ΑἸίαγβία θη), 8418 βἷθ. ζὰγ ΒυΠ6 Ὀγδοῦ- 
ἔβη (δυξ!βομέθη ) ἀϊθ Ορξδθγνθγυζθῃγοπάθ νυ γἸθομθηἀ8 
ΕἸ δπιηθ, ἃ, ἴ, ἂπὶ Εππάβ ἀδ5 Ορίειϑ. ὕεθου ἀδ5 700ε|- 
δΈβοῆγαὶ 5. Ζα Υ. 164. 7υναικείῳ νόμῳ βδΥ ΚαΞΕΙΞΟἢ τηϊξ 
Βεζὺυσ δ ἯΣ ὅ80 Ἢ κάρτα. πρὸς γυναικὸς υπᾶ Υ. 474 
πιϑανὸς ἄγαν ὁ ϑῆλυς ὅρος (νναβ Πίου νόμος.) ἐπι- 
γέμεται ταχύπορος. ἴὕτενεν ἄλλος ἄλλοθεν πιῖϊέ ἄδθπὶ 
ῬΙυγΔ]15. 5, Νίδιῃ. ασάπῃ. ᾧ. 902, θ, ἴὕεθεν ἐν ϑεῶν. 
ἕδραις 5. τὰ ΗΙΚ, 3534, υπὰ ἅδον ἀϊθ ἀἸϊέᾶγε ἀθγ Βᾶμηβ 
τ νι 117: 

Υ, ὅ86 νῦν, πδοδάδπιν ᾿οἢ πϑη! το ἀσγοῖ ἀ85 ἘδυεΥ-- 
Ζοϊομθη αἀἷθ Εἰηπαῆπια Ττοΐαβ (Υ͂. 676 ζ,),», υπά γοπῃ 

5» 
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ἄνακτος αὐτοῦ πάντα πεύσομαι λόγον. 
ὅπως δ᾽ ἄριστα τὸν ἐμὸν αἰδοῖον πόσιν. 600 
σπεύσω πάλιν μολόντα δέξασϑαι. τί γὰρ 

90 γυναικὶ τούτου φέγγος ἥδιον δρακεῖν, 
ἀπὸ στρατείας ἄνδρα. σώσαντος ϑεοῦ 
πύλας ἀνοῖξαι; ταῦτ᾽ ἀπάγγειλον πόσει" 
ἥκειν. ὅπως τάχιστ᾽ ἐράσμιον πόλει" 60 
γυναῖκα πιστὴν δ᾽ ἐν δόμοις εὕροι μολὼν 

ἀἰν ἀΐϊθο Απκυηῖε ἀθ5. Αρϑπιοπποῦ γα μγοπ ΒᾶΡ6. τοὶ 
μασόω ἄἀδὰ5 Υεἰζεγα, ννὰβ τὰ πλείονα (8. σὰ ϑορῇ.- 
Κοὶ. 36) υπά ὑπέρτερον ϑορῇ. Απέ, 16: ὕθεν ἀϊθ Ἐοτπι 
5. Ζὰ Ῥοιβ. 451. μὲν δ Κοίῃ βη βρυθομθπθ5 δὲ, ὑπ 
Ποῖ δῦ νυθηϊσβίθπβ : ἀδ5. ὙΥ εἰΐίουθ ννβηϊρβίθηβ ὑγδιιοηβέ ἀὰ 
τὴ πού Ζὰ βᾶρθη. ΘΠ ἄπ πο δοηδύ τη} ποοῖι οὖ- 
νυᾶβ. Ζὰ πιο άθῃ ᾿αϑί9 85, Ζι Ρύοπὶ. 750. 

Υ. ὅ81 Καπῃ πιᾶῃ γωὶρ εγρᾶμζθῃ, 5. Ζὰ 5'᾽6Ὁ. 79, 

Ὑ. ὅ88 ὅπως ἄριστα νυὶΣ 68 ἃπὶ Ὀείβίεη 15δέ, δυξ 
ἄα5 Βεβίβ, 5. βόρῃ. ΡΙΗΙ, 627, Μαδΐίῃ, ἄσγαμππι. ὃ. 461, 
ὅπ} ὡς ἄριστα, 5. υπίοπ Υ, 662, Οποερι. 779. 

ΟΥ̓́, 590 {{ ἀδὴπ ννὰβ οίθδύ ο5 [ᾧγ εἷπ ὟΥ οἱ (γ 
οἷη δἰ βογεβ Ποῦ (ΟἸάοκ, ὙγοππΘ.) 815 ἀϊθ5. Ζὰ ογ- 
ὈΙοΚοα πο ἄθιῃ δ άζισο ἄθη Νίαμη, παομάθῃ μη οΥ- 
Βιαϊίθη εἷπ (οί. (τὰ 1π|}) ἀϊθ ΓΠογα σὰ οἰϊπϑη ἐ [16- 
θεοῦ ἄδθηῃ Τηδηϊνυβ πᾶοὸὶ τούτου τὰ ἄθη (Οὐοπιραναιῖν 
κι ΜΙ αὐ: Οὐαιῆπι. εὖτ. δ 0. Αππὶ, ὦ, τῷ. 472... ὦ, Ὁ; 

ἐπὺ στρατείας νοι Βεἰάζιρο Κοιππιοπα, πδολ ἄδπὶ Εἰ6]4- 
Ζυρο, νεγρ!. ἔπι. 657 ἀπὸ στρατείας μιν δεδεγμένη 
δροίτῃ. Ατὶδίορῃ. ἤδη. 976 ἀπὸ τῶν πρώτων ἐπῶν, 
γ6βρ. 218 ἀπὸ μέσων νυκτῶν, ΒΟΡΙᾺ ]. 08 τη ὅδε 
τῆς φήμης ἄπο. --- πύλας ἀνοῖξαι [ἂν ὥστε πύλας 
ἀνοῖξαι. ---ὀ ταῦτα ἄδι [οϊρεπάθη ϑαΐΖ νογθθγοϊίθμα, 
5. Ζὰ Ρτγοῃ. 03. 

Υ, 5952 ἀπ δ΄ Κοιητηθ 50 56} Π6}} αἷβ πιδϑ! οι (βεῖπθ 
πιδϑ ΠἸοἰνδῦ Ὀδιάϊσο Αηκυηῖθ.}) 56. θεν ἀμβομθ ἀθὺ ϑίδαΐ, 
πως τάἀχιότα. 5. δὰ Ῥτοιη. 928. 

Υ. 894 εὕροι [ὧς οἷς οἄδν ὅτε εὕροι, εὐ ἢπᾶο, 
5. Ναί, ασάμμμι, ᾧ,. 829, ὃ, 
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0 οἵαν περ οὖν ἔλειπε, δωμάτων κύνα 
ἐσϑλὴν ἐκείνῳ, πολεμίαν τοῖς δύσφροσιν, 
καὶ ταλλ᾽ ὁμοίαν πάντα, “σημαντήριον 
οὐδὲν διαφϑείρασαν ἐν μήκει χρόνου. 610 
οὐδ᾽ οἶδα τέρψιν οὐδ᾽ ἐπίψογον φάτιν 

600 ἄλλου πρὸς ἀνδρὸς μᾶλλον ἢ χαλκοῦ βαφάς. 

Υ. ὅ9θδὅ οἵαν περ οὖν ἔλειπε 50 ἔτει 815 δ΄ 5ἷθ 
ΠῸΓ ᾿ηπιοΓ ΖυγθοΚΙΙοῖς. δωμάτων κύνα εἴπει Ἠδαυβμαηάᾷ, 
ἀὰ ΚΙνίαϊπιποβίγα νυᾶγοπὰ ἀθβ ρϑιηεῖποη ΑὈννεβθηθοιῦ 
ἀδ5 Ηδυβ Ὀενεδοηίθ. Ἐπ σέ ἀαγὶπ Καοῖπα ἅδ]6 Νεῦθη- 
Ῥεάδυΐζαης: 5. ἅδη! 1 0ῃ65 Ζὶ Υ. 8. 

Υ. 597 ἔ, καὶ τἄλλ᾽ (ξεν. τἄλλ᾽) ὁμοίαν πάντα 
πὰ ἴῃ ὕευγσεημ σᾶῃΖ δ5᾽οὴ δἰθι με θα πά. ὕεθει 
τἄλλα 5. σὰ ΗΙΚ. 9360. ἅδε. πάντα ζὰ Ῥεοῖβ. 940. 

δσημαντήριον βοβοίηξ ἴθ ἀδργᾶσο, Καπηζείοιοπ, ΟΒδ- 
τακίονζυρ, ΕἸ Θμς ὔμμ ομ Κοῖς Ζὰ Ὀεάδαΐεη. Αδμμ!οἢ 
τύπος, χαρακτὴρ α. 8.: ἀὰ ἴοῇ Καοὶπθ ΕἸ σθηβοῃαίς νογ- 
ἀηάεγί παῦθ ἴῃ ἀ6Υ ἼΣΩΣ ἄεν Ζεῖῖ. ἴθεθον. διαφϑεί- 
ῥεῖν 5. ζξα Ο. 910. ἐν μήπει χρόνου, 5. κὰ ΗΙΚ. 706. 

Ὗ. 899 ἢ δυοῖ Κοππο ἰοΐ πιοιέ ἀϊα 1μπδὲ. ποοῦ ἀϊδ 
ἰδάθὶπάθ δά (ἄδθεϊς Νιοῆγθάθ.) νοὴ εοἰπειῆ δπάθγπ 
Νίδηπε (ἀϊθ νοπ ἄδθπὶ {Ππιρϑησα τϊῦ οἰπθ δηάθγη Νίδμπθ 
Βουγγαη Ὁ τη ἢ 815 ἀθ5 ἔῦγζοβ Εἰἄγθαπσθοη (85 ἄδη 
Μογά), Ὀΐδβα ἰοἰζίδβη Ὑγοτία ἀδὺ δρεῆθπάθη ΚΙνίαϊ-- 
τηπεξίγα θπίμϑιίθη αἰπθπ Δ ΌΒ: ΟΠ Ιοἢ θη, θθϑοπάθιβ ἴῃ ἄδῃ 
Ὑγογίθπ οὐδὲ μᾶλλον ἰἰορεπάεθπ Βορρείπίπη : νγείοῃβ, 76 
ΤΔΟμάθπὶ 65 θυ ϑδ΄᾽᾽πη νϑγϊαπσέ, θθ 6 πὶ 8580 νὐϑηΐὶρ (30 
501} αἀἷα Υγογίβ ἀθν Ηδγοίά νϑυβέεμεπ ) υὑμὰ βθϑῃῆ 50 
δα (850 νογβίεῃξ 56 Κι γξαϊπιηοδίγα ) Ὀβάθαΐζεη Κῦμπθη, 
Ψεπ6 Βεἀδρυΐξαησ ἥπάρέ ζΖ. Β. 5βίαεξ ϑορῆ. Αἰὰβ 980, ἀπέ, 
17. Κεοάδὶ. Βγ. 1; ἀΐθβθ ϑορῇ, Αἷὰβ 124. Οἱά. [018, 
ΑἸοχαπάγι 4, βέοθϑδοὶι ΕἸοσυ, ΧΥΠΙ, 1. Υ.. 12 Βεϊβὲ οὐδὲν 
γίγνεται μᾶλλόν τι τοῦ γήμαντος ἢ τῶν γειτόνων. 
Αὐϊβογάδιῃ ἢεὶ[ξξ 65 πῖ ομε θ ἢν ἃ. 1. νΥ 6 πὶ σι ϑῖν (νῖθ 
Ὀπισοκεῆγέ οὐδ ἔλασόσον πῖοῃξ ννεπῖσεγ. ἀἄ. 1. πιϑβῆγ, 
5. Ζὺ Ρεγβ. 799) Ζ. Β. ϑορῆ. ΕἸεκέγ. 1146, Αἰαβ 1139, 
ῬῺΠ, 467, ΟΙά, 587 ξ,, Κο!. 1148 ἔ,, Απί, 729. Ὀϊεβα 
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ΚΗΡΈΉΞ. 

τοιόσδ᾽ ὃ κύμπος τῆς ἀληϑείας γέμων 
οὐκ αἰσχρὸς ὡς γυναικὶ γενναίᾳ λακεῖν. 

ΧΘΡΘΕ, 

αὕτη μὲν οὕτως. εἶπε μανϑάνοντί ον Ι1ὅ 
τοροῖσιν δ ΠΡ μον εὐπρεπῶς λόγον. 

Θ0ὔ σὺ δ᾽ εἰπὲ, κήρυξ, Μενέλεων δὲ πεύϑομαι, 
εἰ νόστιμός γε καὶ σεσωσμένος πάλιν 

Ἰείχίς Βεάθυΐξαησ Δ ΌΘΥ Δθ ἢ α16 συνοϊία Κὔπηδῃ 416 ὟΥ οὐέθ 
Βορἢ. Απί, 1925 τὸν οὐκ ὄντα μᾶλλον 1) μηδένα 
Βαθθη. -- πρὸς δαί Πἴεγ Ζννεὶ Βεάἀουΐαπσεπ Ζησίοτοῖ, 

γοπ ὑπὰ ναρσοπ: τέρψιν ἄλλου πρὸς ἀνδρὸς [μυ5; 
αἰ νοη οἰἴποπὶ ἀπάθγη δίαηπο Βουγ γί, αἴθ δἷη ΔΠάθΥθΥ 
Νίδηπ σαννδμγέ, πππτίε θαι. ἐπέψογον φάτιν ἄλλου 
πρὸς ἀνδρὸς ὕἅθεϊο Ναοῦγθάθ, ἀ16 νύόσϑη ἀθ5 ὕὕπιρδῃρϑ 
μΐῦ δἰμθὴ δμάθγῃ δίδππο πο ἰΠῦ. το! θᾶγ: 5. Ζαὰ 
Ῥγοιῃ, 1704. Αὐοὶ οἶδα 5ίειιέ, νυνῖθ οἵζ γεγθα, ἴῃ Ζυεθὶ 
Βεάρυξζαησοη χυρίοίοῃ : ἴον 8086. Κοηηθῃ ροίθνηῦ, ἃ. 1. 
τοῦ Βα 6 Θιμρ πάθη, πηᾷ 1οἢ νουβίθῃθ θοἢ ἀαγδυΐ (χαλ- 
ποῦ βαφάϑ). Ζα χαλκοῦ βαφὰς γΘ6Γ6]. ΘΌΡ, Αἰἴὰ5 9ὅ 
ἔβαψας ἔγχος εὖ πρὸς ᾿ἀργείων στρατῶ ; Αἴἰ5οβι- 
Ῥτγομ. 865. Ομοθρι. 1020. υγ, ῬΙοΐη. 1571. ΚΙγ- 
ἰαἰπιηθδίγα ᾿ ἄθη Ῥαϊαβέ ἃ. 

Υ. 601] ἔ εἴη βοϊομον ἔυδπι, ἰδ οὺ ἄθυ ὙΥΔΒυ μα 
Ὑ011, ποθ ΒοΒ προ ἰδύ οὐ Τὰν οἴη δά! 5 61 χὰ νοῦ- 

Κύπάθη. 165 βδσύ ἀδν Ηδθγοϊα χα μοῦ, ωὡἧἷςὨ γυναι- 
πὲ γεγναίᾳ.. 5. ΝΜίαϊιμ. ται. 988, ἃ. 

ν, 605 ΕἾ ἀΐεδθ βρύδοῖ 41γ, νυϊα ἀὰ τπουκεβύ ([οἱομέ 
Ἰπουκοη Καπηβέ ), 50 ( ργδῃ θη ) ν ρϑπαῦθ Βου (θοῦ 
οἴἴεμθαν ἀδεὲ Ὑγοτί:; ἀὰ 06. βᾶρ᾽ 65 (ἄθιη. Αρδιθθιθηοῃ 
πᾶ} 10}, Ηδγο!ὰ δ σοὶ ἰδ 445 νϑείγαθ!ϊοῦ σοὶ. ννοζα 
ποῖ μανϑάνοντι φρεξοίχί ἰδ. τοροῖσιν ἑρμηνεῦσιν 

ΔΙ οιθοῖη ἰὔν : ἀδηϊο 4 65 δεζ ΘΠ. 8 νυἹοάογογΖᾷῃ ] 6δζ, 
γεγρ]. ΗΙΚ. 900 "αὶ γὲρ πρέπει πήρυκ ἀπαγγέλλειν 
τορῶς ἕκαστα. εὐπρεπῶς οἴϊεμθαν. ΔῸΡΘΗΒΟΒΘΙΙΙ1ΟΙΙ. 
ἹΜενέλεων δὲ πεύϑομαι, εἰ --τ Τὰν πεύϑομαι δ᾽ εἰ 
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ἥξει ξὺν ὑμῖν, τῆςδε γῆς φίλον χράτος. 

ΚΉ ΡΠ, 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὕπως λέξαιμι τὰ ψευδῆ καλὰ 690 
ἐς τὸν πολὺν φίλοισι καρποῦσϑαι χρόνον. 

ΧΟΡΟΣ 

610 πώς δῆτ᾽ ἂν εἰπὼν κεδνὰ τἀληθῆ τύχῃς ; 
ΓΝ ΘΟ ΣΝ δ᾽ οὐχ εὔκρυπτα γίγνεται τάδε. 

ΜΙ]ενέλεως --ο, 5. ὅόρῃ. ΟΙἷά. 604, Μαίῃ, ατάπιμ. ᾧ, 
290. ὕ5ε0ε. γὲ καὶ 5. ξὰ ΗΙΚ. 907. 

Υ, ΘΟ τῆςδε γῆς φίλον Ἀράτος ἄϊε νοῃ ἄϊθβθπὶ 
Τ,Ἀπ 46. ρεἰοοίθ δίαομέ. τῆςδε γῆς ᾶπρε ΒΙοΥ πιο νομ 
μράτος ἃὉ. ἄδμῃ Μίθπεϊδοβ ννὰν πἰοθῦ Κῦπὶρ νὸπ Ατ- 
805; Βοπάθιῃ σὴ ϑ'ραγία: ν᾽θ  πιΘ ἢν δῦ 65. σοῃ ἄδθμη) ρΡδ5- 
ΒΙΨΊΒΟἢ Βεθταποδίθη φίλον ἈΡμᾶηρΙ Θ᾽. 5. ΌΡΗ. ΕἸθοίν. 
1140 ἴ. οὔτε γάρ ποτὲ μητρὸς σὺ γ᾽ ἤἦσϑα μᾶλλον ἢ 

καμοῦ φίλος ἃυ. ἃ. ἴθερεν κράτος 5. ξὰ 8160. 19]. 

Υ. 608 ἢ. πιοδί πιδομίθ ἴοθ Ὀαπαυρίθη, ἀδίβ ἀδ5 
ἘΠΔΙΞΟμ6 βοιδὴ ἄθη Εγουπάθη ἐν ἀἰα θδθον Ζὰ σοπϊοίβθῃ 
Ε6Υ. ἃ. 1. ἀὰ ἀϊ6 {Ππννγ Βοῖς πὰϊ' δἷηθ Κυγῦζα Βουσαὰπρ 
δσοννᾶηγε, τὰν ἀϊο Ῥᾶυθυ ἀθδγ πἰοῦς Ὀαβίθς : 50 ννεγάθ 
10}. ἀϊθ Εγουπμάθρ πλοδῦ ἈϊατοΓ ΘΟ ΒΘ, Βοπάθγῃ ἴθπθπ α16 
ὙΥ ΗΓ οἰ βᾶρσθῃ, νύθηῃ 5186 βίθιοἢ πῖοῃῦ 56 ἢν ΘΓ ἔγθΌ ἢ 
δῖ, Αδβηϊΐομθ ϑί6]]6 πὴ. 5. θεῖ Βιοιιῆειά. οὐκ ἔσϑ᾽ 
ὅπως λέξαιμι 65 ἰδὲ πἴομε ἄθγ Ε'α!!. ἀαῖβ ἴον βᾶσεπ 
τδοῆίθ. 5. θεν ὅπως πιῖϊξ ἀθπὶ Ορίδιϊνυβ ποῦ ἀθαῆὶ 
Ῥγϑθβθηβ ὑπᾷ οἶπο ἂν δίας, αγδιημ. ὅ. 8928. Αππι.9 
. 482. δυο Ζὰ Ῥτοπι. 291]. καρπούόσϑαι δᾶπρί νομ 
παλὰ Ὁ. ἀπά δυοὶ φίλοισι. 

Υ. 610 ἢ, νυῖθ δύο (βο θη ἀϊ6 Εγουπᾶς ἀϊς {1π- 
νΥδ ἢν εὶς νου πο η6η.}. σγὸπη ἀὰ εἰμ ἀὰ5 Υαιγθ σθνυῖδ- 
ΒΘ Παῖς βασθηᾶον ὈΪδὲ ὁ δἰ5 βϑβοβίθάθη (γοσθη ἀἐγ γογ- 
ΒΟ ἀθηῃοὶ Ὁ) πϑιμ! τοῦ ἰδὲ πιο [οἰομέ σὰ γϑεθοῦρεπ ἀϊ6- 
565 (α5 Ῥύβϑηγε ὑπᾷ {Ππνναᾶῆγε). ἂν τὰν ἐῶν ἰδ Εἷδθ 
ΚυτΖ, 5. Ζὰ Ῥίοπι. 779. κεδναὶ βίθμέ δῖ δάνθυ Ὀ18 150}, 
οὐον 815 Ῥγϑαϊοαῦ: 8ἃ]56 δὔνταβ ειγυνυγαϊσεβ. ἴσορες εἰ- 
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ΚΟΙΡΏΙΝ 

ἀνὴρ ἄφαντος, ἐξ ᾿ἡχαϊκοῦ στρατοῦ. ̓ 
αὐτός τε καὶ τὸ πλοῖον. οὐ ψευδῆ λέγω. 6028 

ΧΟΡῸ ΞΖ, 

πότερον ἀναχϑεὶς ἐμφανῶς ἐξ Ἰλίου, 
ΟΙ0 2) χεῖμα, κοινὸν ἄχϑος, ἥρπασε στρατοῦ ; 

ἘΉΠΡΊ 

ἔχυρσας ὥστε τοξότης ἄκρος σχοποῦ " 
μακρὸν δὲ πῆμα ξυντόμως ἐφημίσω. 

ΧΌΡΙΘΕΞ, 

. πότερα γὰρ αὐτοῦ ξῶντος ἢ τεϑνηκότος 630 

πων τύχῃς 5. σὰ ΟΠοορη. 12. Μίαπ μαΐ τύχοις ἅπάεγῃ 
γνο θα, νυ ϑῖ! θᾶπ ὧν πἴοθῦ ἴῃ ἄον Βεάοαΐξαηρ νοὴ νν 6 π πὶ 
μα, δὲ ἄδπι ϑἴμμθ πϑοὴ [ὔν γαὶρ, 5. Ζὺ Ρτοπι. 19ῦ. 

Υ. 62 ἀνὴρ ἐσ. Ἂἀχαϊκοῦ, ἘΪον. υπά ΕδΙῃς 
᾿ἀχαιϊιοῦ.. νἱο! οἱ οί Τισπσν 5. Ζ Υ,. 117. 

Υ,. 6011 ἔς οὔννα (γϑυ θοῦ οὐ δῖοι θίννα δὺ5 ἄθῃ Ατ- 
θη.) αἱ βιοῃῖθαν (γΟΥ δυθυθη ΑἸρ6}} δυβροίδυ δ Π 
ἂὺ5 [ἰοὴ ὁ οὐδθγ δύ οἷηῃ ϑύυγπι. δἷμ σϑιηθι ΒΟ [ΟΠ 65 
1,ε1ά. πὴ ρσογαιδέ (ροίγθηπθ, ψουβοβίασθῃ νοῃ) ἄθια 
Ηδον ὁ ον ΟΠου του νν}}} βάσθη: ὑγθηηῦθ ΟΥ 510ἢ Ξ0- 
δἰ δῖοι νοι Ποι ἀὰ5 νοὸπ δυοὶι, ᾿ηἀδη ΘΓ δἰ] οῖη ἴον 5 οὨ 76. 
οὔδν ννυγάσθύ 1ἢΓ ἀπίογννο 5 ἀμγο δἴπθη 5ταγπι νοὸπ ἴππὶ 
δοίτεππί ὃ Ζὰ ἀναχϑεὶς ἐμφανῶς ἰδέ ἄφαντος ἦν 
ἃ}5. ἄδπι ὙοΥΒουσο βοπάθη Ζὰ εὐρσάηζθη ἴθερον ἁρπά- 
ὥεῖν τοὶ ἄθι Οϑηϊοῖν 5. Δίατ. αγάπιι, ᾧ, 953. ὰν 38 4. 

Υ. 6176 ἄκροξ Ξοματγῖ, οάδὺ νοῦ ἃπάδγη Πουνουγᾶ- 
σοπά, δὐυβροζοϊοπηθέ, νυδοκοῖ, 5. 5όρὶι. Ε]. 1499 ἐγώ ὅοι 
μάντις εἰμὶ τῶνδ᾽ ἄκρος, ΒΙοιηῆειϊὰ χὰ ἃ. 856, ὕεθοῦ 
ἀδπη!οὴ6 Ἀφάθννοίβθῃ 5. Ζὰ βόρι, Αηΐ, 102], δαομ ἀπίθῃ 

ἣο 107: 
Ὑ, ΘΙΥ ἰδ, νυῖθ πδπ 805 πήμα οὐδ, ἀΐο Επί- 

ἔευπυπρ 465 Μίεδμποίαοβ νοὴ ἄθῃ [76 υτῖσεπ ἀυγοῖ ἀθπ 
ϑδίυγπι Ζὰ νεγβίθιθη, 85 Μίβεάϊιμη φημίδσασϑαι ἢπάᾶοί 
διοῖ δυοὶ Υ, 1182, 1146, 
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φάτις πρὸς ἄλλων ναυτίλων ἐχλήξετο; 

ΚΉΡΥΞ. 

620 οὐκ οἷδεν οὐδεὶς ὥστ᾽ ἀπαγγεῖλαι τορώς, 
πλὴν τοῦ τρέφοντος Ἡλίου χϑονὸς φύσιν. 

ΧΘΙΡΟΌΞΣΕ 

σῶς γὰρ λέγεις χειμῶνα ναυτικῷ “στρατῷ 
ἐλθεῖν τελευτῆσαί τε δαιμόνων κότῳ ; 688 

Υ. 619 πρὸς ἄλλων ναυτίλων νοπ ἀπάοτπῃ ΘΒ - 
ἴεγπ, 815. ἀὰ ἀπά ἀϊε᾽επίσοθη,, υνοῖοῃθ το αἰγ δυΐ εἴποι 
ϑΟΒΠἜἊΕ ννᾶγαπῃ, οὐὗδυ γοὸῃ ἔγοπιάθῃ, πἰομῦ Ζὰ δὐγοῖ ΕἸοίία 
δειιόνισεη ΘΟΒ ἤουπ, υγϑῖοῃθ δο θερερπείβη, 

Υ. 620 πΙοπιδηα νγεῖ τς 65. ὉΠ} 65 Ζὰ νουκῦπαϊρϑη 
δοπδα. ἀ, 1. πΙθμδηα νγϑὶβ 65 505 ἀαΐβ οὐ 65. θεβίϊπιξ 
ΔηΒΘθθη Κῦπηίθ. Ὑεγρ]. Ομοθρῖ. 521. Μίαπ Βαῦ δυοῖν 
ὙΟΓ ὥστε εἶπ Κοιμμα σεβοίζε; ἄδῃππ ἰδέ ἄδθσ ϑἴμη: ὑτ 
ε5 ἀἷγ συ πᾶ Πογαιβ Ζὰ βᾶβθηῃ. 

Υ, 621 νεῦρ]. ἅῦει. ἀδ5 ΑἸϊο5 - ϑϑῆθῃ ὑπ ὙΥἴββθα 
465 δοππεηροίίε5. ϑόορῃ. Ὑγδοι. 94 Ε΄... ΚοΙ, 869, Ἠοηῃι. 
Ἤγπη. δὰ θεοί. 70 {ἰῷ Ῥγομ, 91, Ομοθρι. 9938 ἢ. 
Βείγεϊς, Ῥγοιι, Βι. 178. χϑογὸς φύσιν Ἐτάρεθυτγί, 
ΒΟΥΟΝΙ ΙΘΡαπάθ Ὑγεβοη δἷβ Θδνᾶοῃβα., 5. ϑόρῇ. ΟΙα. 
869, Απέ. 846. γεΓΕΙ. ΟΒοερμι, 998 πατὴρ --ἭἬλιος, 
ΕΝ Οἰά. 1495 τὴν γοῦν πάντα βόσκουσαν φλόγα 
αἰδεῖσϑ᾽ ἄνακτος Ἡλίου. α. Βει. ΧΟΙ. “Ἥλιος οἰκτεί- 
ρειέ με. ὃν οἱ δοφοὶ λέγουσι γεννητὴν ϑεῶν. καὶ 
πατέρα πάντων. 8. δάοῖ υὑπίρη σα Υ. 1295, Ευμπ. 9]. 

Υ, 6292 ἢ, ν»ῖθ βασβϑύ ἀὰ ἄθππ, ἀα!β ἄἀδγ ϑ(υγπι ἀ6Πὶ 
ΘΒ ἴΒηθοσα σοκοπιπιθὴ ἀπᾶ δΔΟροϊδυΐεπ βου ἀυτοῖ αδέ- 
ἔθυζογη δ ἃ, 1. βαρ 8ῃ.. νγύϑίοῃεῃ Απίαπρ ὑπὰ Αὐβρᾶπρ 
ΤΥ ἀὰ5 ΘΟ ΠΒΉΘοΥ ἀογ ϑέυγπι ἄσγο ἀογ Οδίξεν Ζοτπ 
μαίίθ, πως ρσεβόνγέ πίομέ σὰ λέχειξ, βοπάβεπ ζὰ ἄδη [π- 
Ππείνοη, 5. Ζὰ Ῥύοπι, 578. λέγεις βίεμέ πιϊξέ ἀθὺ Κυαΐί 
465 ᾿πιρογδίϊνβ, 5. ϑόρῃ, ΚΟ], 1518 πῶς εἶπας δηλοῦ- 
ὕϑαε τάδε; ---- τελευτῆσαι προυΐχα], 8. εὰ Ῥεῖϑ. 22]. 
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ΚΉΓΡΦΈΕ, 

εὔφημον ἦμαρ οὐ πρέπει κακαγγέλῳ 
6020 γλώσοῃ, μιαίνειν, χωρὶς ἡ τιμὴ ϑεῶν. 

ὅταν δ᾽ ἀπευχτὰ πήματ᾽ ἄγγελος πόλει 
στυγνῷ προσώπῳ πτωσίμου στρατοῦ φέρῃ, 
πόλει μὲν ἕλκος ἕν τὸ δήμιον τυχεῖν, 640 
πολλοὺς δὲ πολλῶν ἐξαγισϑέντας δόμων 

Υ. 624 εὔφημον ἦμαρ εοἴποῃ Τὰ. δῃ νυϑιομθπὶ 
Φαθ 61 Πουυβοῃῦ, 5. Ζὰ ΗΙΚ. 666. ἴθερεον ἀ16 ϑ'δοίιδ 8. 
Θίδη!ον σὰ ἃ, δ'ί.: ὰἂπ5 Ζὰ ῬεΥβ, 249. 

Ν, 695 αρρεβοπάοτί (οἰ πε ἘΠ πηι ϑομαπσ ὉΠΠ ΘΙ ν οΥ- 
Κὐπάρπαεν Ὑγογίθ) ἰδὲ αἴθ νογθμγιηρ ἀογ Οὐίίεγ, Μδῃ 
Καμη γῶρ εγρᾶμζθη, 5. Ζὰ 8160. 79. Ῥεγ ϑαΐζ ἰδέ εἷῃ 
Ῥαγθη μο ἴβομοσ, 06. Αἀνουθῖα δἷβ Ῥιδαϊοαύ 58. Ζζὰ 
Ῥγοπι, 929, τιμὴ ΒΒ μρθβοθθηκ, 5, σὰ ΡῬοῖβ, 6]4, 
Ηΐϊον ἰδ ε5. νοὸῃβ ἄδπ Πωορσοβᾶησοῃ νουΖιρ! οι Ζὰ γος 
δίθιθῃ, 5. Ζὰ Ῥεοῖβ. 907. 

Υ. 0926 {, μεϊδέ δὲ δοπάογπ, ἀπά ἰδὲ ἄεπι οὐ Ὗ. 
6024 Θηῤροροηροδεύζί, πόλει δᾶηρί νοῦ φέρῃ ἃ". ὅτυ- 
γνῷ προσώπῳ ἰδὲ ἄθν Ῥαίΐνυ5 ἀθγ Αγ υπᾷ ΥΥ εἶδ6, 
γογρ]. Επυν. ΑἸΚοβῦ, 779 Πἴ, συ δ᾽ ἄνδρα --- ὀτυγνῷ 
προσώπῳ καὶ συνωφρυωμένῳ δέχῃ. Βαϊκοῖ, 1019 ἔς 
γελῶντι προσώπῳ περίβαλε βρόχον, Αἴβοι. ΟΠ ορῆ- 
94 ἴ. στείχω --- ἀστρόφοισιν ὄμμασιν, 560 φαιδρῷ 
φρενὶ δέχεσθαι, Ὅθ 6 Ὑγὰ ΒὨΓΒΟΒΘΙΒΠΔΟΒ πἰοῃῦ 50. ϑορῇ.- 
ἘΠ. 1296 ἔ, ὅπως μήτηρ ὅε μὴ ᾿΄πιγνώσεται φαιδρῷ 
προσώπῳ. -- πτωσίμου στρατοῦ πᾶπρε νου ἀπευκτὼὰὼ 
πήματα 80. φέρειν Ὀνΐπσθῃ, ᾿μϑ]άθῃ, 5. Ζι Ῥϑῖβ, 244. 

Υ. 628 ΠῚ 50 ἀα5 εἶπεβ ΤΠ6115 ἀογ δίδάί Εἶπ 
γυπάρθ, ἀϊθ δ]]) σθιμθῖπθ.. νναγά , ἃπά θυ πί 6115 ν1616. ν θα 
Ἡδυδβοῦη επίορίετία Μίδηπεν (416 Ηϊπορίογιμρ νἱθίοῦ 
ΜΠ] ᾶπποῦ δὺ5 νίθίθπ ΔΠ}1116π} ἀστοὶ ἀἰθ Βορρεὶροὶδ- 
561. Ὑγ6] 06. ΑΥδβ [ἰού οἷῃ νυνθιοοβίσοθ ἴὕπΠ6}}. οἷ 

τηῦι ἀουΊ 5065 Ζινυϊθρ βρᾶπη:; ἃ, 1, 50 ἀαΙβ ἄεπι 5ίδαί 485 
ἄυγοῖ οἷπ ἀορροϊίαβ : ρ]θῖος βομγθ ΚΙ Ιοῖθ5. Τπρ!ῦοκΚ νυν 
ἀογίαμν. ἀδ85 ἄθῃ σϑῆζθηῃ ϑἰδαί, ὑπὰ ἀδ5 416 αἰπζθίπεπ 
Ἐδιμἑ θη Ὀείχοίΐοπάο, Ἐπιρογίυ8 ἰῃ ἃ, Ζίβοιγί, ἐὰν ἃ, 
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630 ἄνδρας διπλῇ μάστιγι, τὴν άρης φιλεῖ, 
δίλογχον ἄτην, φοινίαν ξυνωρίδα. 

ΑἸ Πβυνῖβα, 1835 1} ἐξαλισϑέντας ἰδοβεπ., σεγρὶ. 
Αὐϊβίορι. ΝΡ. 88. ὕσεθεν ἄθη ἄυγοι ὥστε ζὰ εὐκιἃ- 
χοπάθῃ ἀσουβδίνναβ τϊῦ [πῇπιῖγυβ 85. Ζὰ ΥὟ. 97. ὕδον 
ἀϊς ΥΥΙεἀευ μοϊυησ σορ πόλες σὰ Ῥίομ. 86. μὲν --- δὲ 
βοίζέ πίοῃϊ πόλει ὑπ πολλοὺς, κοπᾶάογη ἀϊε 5ϊζζε οἷπ-- 
ὉΠΟΥ͂ επίροσρηῃ, 8. Ζὰ ΗΙΚ, 886. τυχεῖν ᾿δῇ ἀιιοῖ πιϊξ 
χὰ ἀδπὶ ἔοϊρεπάθῃ ϑαίζε Ζὰ ζίβῃθπ, ἴϊεθοι ἀἷθ γεγθῖη- 
Ῥιπάσηρ στὸπ πολλοὺς πολλῶν 5. Ζὰ ΗΙΚ. 437. ἐξ:- 
αγιοξέντας επίορίονθ, ὉΠ σ ΘΟ ΚΟΠΙΠΙΘΠ6 9 5. δΒΠ] 1 οΠ 65. Ζὰ 
500}. Απί. 198, 1069 : σοζὰ πι8 ἢ ΑἸΞΟΝ. ὉΒοΘρΆ. 487 
μέμνησο δ᾽ ἀμφίβληστρον, ὡ δ᾽ ἑκαίνισαν., 879 
δεσπότου τελουμένου ἴἄρεῃ Καπη. διπλῇ μαότιγχε τοῖς 
δὺ5 Ζννεὶ Ἀϊθπιθη θοϑίθῃθπαθν (οἰ [ξε], ὑπ ἀθβίο ΓᾺΒΙΡΑΓΟΓ 
2ὰ Ξοῃίαρϑη, υεΎβρὶ!. ΟἸΙΟΘρ. 511 διπλῆς τῆσδε μαρά- 
γνης. Ῥτοι. 694 ἀμφήει κέντρῳ, ϑορὰ, ΟΙά. 809 
διπλοῖς κέντροιόσι, Αἷα5. 2944 παίει λιγυρᾷ μάόστιγε 
διπλῇ, Ἀπατοπιοά. Βυ. ΥὙ1Ι. 4 φοίνιον μάσϑλητα δί- 
γονον (Ξ--: δίγονατον, δίγουνον νοπ γόνυ ἀεν Κιυο- 
{επη). ἴθεθεν ἀϊε Θεῖβοὶ ἴῃ ἀον Ηδπά εἶπ Θοίξοβ 8. 
πῶ ἈΠ, Ὁ ΚΗ 12, Ῥγοῃ. 685, 8160. 690, 
ΞΟΡΒ. Αἰδὰβ Ἰμοκε. Βτ. ΙΥ ὅταν δαΐμων --- μάστιγ᾽ ἀὐνξ. 
όῃ. -- τὴν τὺτ ἣν. "Ἄρης ἰδὲ δῖον πίθος Κυϊερβροίξ, 
βοπάεσῃ Οοίέ ἀεβ. εγάεγθεηβ ὥθεγθαυρέ (5. χὰ ΗΙΚ, 
419). ἄα ἴον ἀϊε ἀυσγοῦ οἴπθη ϑεαβέυγιῃ {Ππ|ρε Κοιηηθηθῃ 
ξεπιοϊηΐ βἰπά. δίλογχον ἄτην, φοινίαν ξυνωρίδα 
δῦ εἶπα ἀορρεϊίθ ἀρροβιίίοη (5. ζὰ Ῥγοιι. 926) Ζὰ ἄδθῃ 
ὙοΥΒΕγρεμοπάθηῃ ϑδᾶίζεπ (5. Ζὰ Ῥτοπι. 562). δίλογχον 
(του λέλογχα νἱθ εὔλογχος, μοιρόλογχος) 05 Ζννεῖ 
Τιοοβοη Ὀοβίθῃοπά, ἄἀβθὴ δ ̓ σθιηθῖηθη πϑι! ἢ ἀπά ἄοπὶ 
Ῥεβοπάθγηῃ ἀδν ΕἸ ῃΖοίηθῃ, χννελε με ῖρ. ΘΒ ΟΠ 65 5. Ζὰ 
δῖε, 890. Ὑέετρὶ. Ἠεβυοδῖοβ δίλογχον' τὴν Βένδιν 
(ἀϊε γα ΚΊβοἢα Αὐίθινῖβ.) οὕτω Κρατῖνος ἐν Θρᾷτ- 
παῖς ἐκάλεσεν, ἦτοι ὅτι δύο τιμὰς ἐκλήρωσατο, οὐ- 
ρανίαν τε καὶ χϑονίαν (λόγχας γὰρ ἑκπάλουν τους 
πλήρους). ἢ ὅτι δύο λόγχας φέρει, κυνΉ} ἐττρεὴ 
οὐσα᾽ ὀὲ δὲ, ὅτι δύο φῶτα ἔχει, τὸ ἔδιτον καὶ τοῦ 
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τοιῶνδε μέντοι πημάτων σεσαγμένων 
πρέπει λέγειν παιᾶνα τόνδ᾽ ᾿βρινύων. θ4ὅ 
σωτηρίων δὲ πραγμάτων εὐάγγελον 

090 ἥκοντα πρὸς χαίρουσαν εὐεστοῖ πόλιν, 
πῶς κεδνὰ τοῖς κακοῖσι συμμίξω, λέγων 

ἡλίου" τὴν γοὶρ σελήνην Βένδιν καὶ "ἄρτεμιν νομί- 
ἔδουσιν. Αὐοῇ νυϊγὰ νὸὰμ ἀθηβοιθοη ἀπ4 νοπὶ Εὔξγμῃιο!, 
Μαρη. λόγχη ἀυτοῦ μερὶς δγκΙᾶγι. φοινίαν ξυνωρίδα 
οἷπ πιῦν ἀθυϊβοῦθθ ζζ νυ] σοθρᾶμη.. Ζυνϑὶ τοὶ οἰπδ μα οὺ νοῦς 
Ῥαπάθηθ βομγθοκιῖοθ {760 61, φοΐέντος Ποῖ θυ. νν]0 
οἷῦ. οσύδῦβαι.. {προ θ 8 Υ. 

Υ. 099 ΠῚ φίθηθ 65. 4130. ὑγθπῃ τθδὴ τηϊΐ 50 ἢ 6 Π 

Τ,οάθῃ θοίδάθῃ ἰδ, ἀαΐβ νου Κἄπαθ οἴηθῃ θβδηρ 16 Π6Γ 
(ἀον Βοίθ.) ἀογ ᾿γϊπηνθη (οἴμθη Κἰαραροθαηρ.). ΔΌΘΙ 
οδἴηθη Ὀορ] οΚομάο (οἰ ἀοΚΙΙοΠοσ ) τοϊρηϊδθθ ὨΘΙ ν Υ-- 
Κὐπάδπάθῃ ( ἀθβᾶπρ). νύϑῃῃ ΕΓ Κἂιὶ Ζ δἰποῦ δ ογ 
ἴῃν ΑἸῦοΚ οὐ γϑαΐθη ϑίδαθ, νυνῖθ ἃ. 5. νν. μέντοι 150, 
5. ὰ 5160. 497. σδεσαγμένων ἰδ ΔΌΒΟΙ αὐ Οθητ νι 5 
οὗμα Θ'υθ]οοῖ, 5. σὰ Ηϊκ, 113. θη Οοσοηβαίζ ὨᾺ 66 
Υγ. 055. Μία. δαί δεδαγμένον βοῦγοῖθθη ἀπά 65 δυῇ 
τόνδε Ὀδδίθθη γυ θη, ΤΠ 6 ἀΐθβαβ νουθαπι 5. ϑοθποῖ- 
ἄον5. ΥΥ ὀγίθεθα οι ἐπὶ Θαρρίοιηθηίθαμάθ: ὕθον πρέπει τιϊί 
ἄθπι Αοουδαίνυβ ὑπὰ ᾿πἢηϊίϊναὰβ χὰ ἨΙΚ. 186. ἴ060- 
γρθηβ ἰδῦ Ζὰ πρέπει δἷπθ ΒβάϊηραῃρβρΑΡΟΚαὶ Ζᾳ οὐσδη- 
Ζ8η., 5. Ζὺ ΗΙΚ. 8]. παιᾶνα Ἐρινύων ἄδιη ϑ'ππθ 

π80} ἂν ΚΙαρο θα, 5. χὰ ϑ1οῦ. 848, Μίδη Κδμπίθ δυοῇ 
ἀθουβείζΖθῃ : 85 σδηρον (Βοβίηροῦ, νεγκῦπαθν) ἀογ [7η- 
εἰ οκϑία! 6. (ἀθ5. νϑγάθυθθι5). 8.0 βοβεϊηΐ παταὰν νοῦ- 
Ζυκοπθῃ Ηοπιθι, Ἡγπιη. δυ ΑΡ0]]. 518 ἐηπαιήον᾽ 
ἄειδον. οἷοί τε Κρητῶν παιήονες, οἷσίτε Ιοῦσα ἐν 
ὁτήϑεσσιν ἔϑηκε ϑεὰ μελίγηρυν ἀοιδήν; ἅδον ἐρεν- 
ψὺς ἴῃ ον Βοάθαυίθηρ: νογάογθθη,, 5. ϑορῃ. Τύδοι, 89 
τ. ἃ. ἄδπη υυὔτάς εὐάγγελον δυῇ τόνδε 5'οιῃβ. θθζίβῃβῃ, 
τόνδε Ὀεσιθμς βἴοι αὐ! ἄγγελος Υ. 626. Ζυ εὐάγγελον 
ἰδ παιᾶνα πμὰ πρέπει λέγειν δὺ5 ἄθιῃ  ουμογρθθηάθη 
28 εγρᾷηζθῃ, 

Υ. 696 ἢ, νῖθ 50}} Ουΐοβ. τὰ ἄρῃ ΤΠ6 0]6π 1οὰ 
γι ϊδοθθη.. ὈΘβομγοῖροπὰ ἀδ5 γγοίΐον δυΐ ἀἷθ Αοἰιδῖοῦ 
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- 3 3 - 9 5 ιν » 
χειμών΄ ᾿Δχαιῶν οὐκ ἀμηνιτον θεοῖς ; 

ῇ Χ ὡ ἤ Ἢ 

ξυνώμοσαν γὰρ, ὄντες ἔχϑιστοι τὸ πρὶν, 680 
-» Μ Α ῇ Ὶ ᾿ , 3 ΡΒ ξ ; 

σῦρ καὶ ϑαλαδδα, καὶ τὰ πίστ ἐδειξάτην, 
Ὶ κυ , 

640 φϑείροντε τὸν δύστηνον ᾿Αργείων στρατόν. 
Υ 

ἐν νυχτὶ δυσκύμαντα δ᾽ ὠρώρει κακά. 

ΠϊοδΕ ἀπογρυπησιέ ἀυγοῃ α16 Οὐέξίεν (ἀδ5 αἴα δέξου Ζὰ 

εἰπε ἄθπ ΑΟμδῖθυη [θά βϑισοη ὑπ νου ευ] ἢ π ρ6- 
τηϑοδύ ΠᾺΡ 6η) ὁ ἴπ πῶϑ ---- συμμίξω., Ξομεῖπέ εἶπα Α- 
Ἰεμβπὰπσ ἀον Βεβομγειθαπσ Ζὰ ᾿ἴερεπ, δἰ εἴη ἄθγ Βοίβ 
ὙΥ11 ΠῸῚ ΒΆσΘη ; 50 ἰδ 65 ΠῺ]Γ ὈΠΘΠσΟΠΘἢπὶ ππὰ βοίννο το 
ΤΌ Οἰπου συΐίοη ἸΝΔΟΒΊοδΕ Δ ἢ οἴη Βοθ ππμπθ Ζὰ τοῖς 
ὈΙπάθη. Αδμη]οἢ ορΡη. Αἴὰβ 914 ἢ. ννὸ δυΐ πῶς δῆ- 
τα λέγω λόγον ἄῤῥητον, ἀἷα Ετζάβ!υπσ ἴοϊσί. ἴ0ὲ- 
Ῥεῦ ἀἰε Επίρερεπβείζαπρ νο φεδγὸς ἀπά καρπὸς 5. Ζὰ 
ΟΒοερι, 148. πῶς κεδνὰ τοῖς καποῖόσε συμμίξω ; 
δηίῃ 0 οἷηθ γέ νοὴ Ἡγβίεγοηῃ Ῥχοίθγοῃ βίαί πῶϑ τοῖσι 
κεδνοῖσι καροὶ συμμίξω; ἀκ ἀϊε Ενζᾶδιαπρ ἄεγ οαἰοκ- 
ἸἸομοη Εἰγοῖσηΐββα υουμεγρερδῆρθη ἰδ. ἀχατῶν Καππ 
γοῃ χειμῶνα υὑπᾶ νου οὐλ ἀμήνιτον δοδβᾶηρθη. {Π6 065 
εἰμήνιτος 5. τὰ ΗΚ, 957. ϑεοῖς ἀγοκέ ἀϊθ θανεῖν κοπᾶς 
Ἰύγβδοιβ δι. 5. δίδειῃ. ἀγάπῃ. ᾧ. 599, δυοῖν ρϑῃι. 
647 εἴπερ φιλόξεν᾽ ἐστὶν Αἰγίόϑου βίᾳ. 

Υ,. 698 ΕΝ νουβοῆνυοσθη δαίΐθη διοῦ πϑιοῆ., 0Ὁ- 
ὙΓΟΪ] αἴ6 ἂγρβίεπ Εἰδἰπάθ βἰθπια 5, Εἶδαν ( ΒΙ1Ζ) υὑπά 
ἯΙ ΘοΥ. ἀπὰ Ζεϊσίθη (ἰθσίθη 8δη ἄβθῃ 80) ἴῃγ νογίγᾶσα 
ἀυγοῖν Ὑεγπιομβίαθπρ ἀθ5. ππρ]οκβοιίρεη ΑΥΡ θυ δ υθϑ, 
Νίδη Ῥϑιηθγκα ἀϊθ νεγθιπάθπησς ἀθ5 8115 πᾶ ῬΙΌΓΑΙ 5 
ΕΒ. Ναι(ῃ. αύάπῃ. ᾧ. 501. 8, 436. 5 Μίαβουϊ πυπι 
ὄντες ἔχϑιόστοι, πντοτυπίον πῦρ παὶ ϑάλασδα Ζὰ γεῖ- 
δίθῃθη ἰβδῦς βίβῃς ἀθβια! Ὁ, νγ8}} ϑεοῖς νογαυβσθῃξ, τπά 
Βεϊάβ αδἱβ σε ομθ ύεβθῃ Ὀοθίγδομέθς ννεγάθπ., 5. δίδει, 
Οτάπιμι. ᾧ. 434. 80. νγϑγάθη Υ, 748 ἢ, ϑράσος, ϑορῇ. 
ΟΙά. 97 λοιμὸς, ἘΠεΚίτ, 179 χρόνος, Ὀεὶ ϑιοθαῖοβ ᾿. 
11 φρόνησις Αδίϊεγ σοπαπηΐ, 5. 800} Ζὰ 8160. 1038, 
ἘΠῚ6 ἀδη!ϊοῖια 516 }}16 ἰδ Εππὶ. 1935 ἢ, ὕπνος πόνος τε 
κύριος συνωμόται δεινῆς δρακαίνης ἐξεκήραναν 
μένος. 

Υ. 611 ἱπ ἀδγ Ν Ομ  ΔΌΘΥ νυν δυβαοὈγοο θη βοιγεοκ- 
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ναῦς γὰρ πρὸς ἀλλήλῃσι Θογκιάι πνοαὺ 
ἤρεικον᾽ αἱ δὲ κεροτυπούμεναι βίᾳ 6ὅδ 
χειμῶνι τυφώ ξυν ζάλῃ τ᾽ ὀμβροχτύπῳ, 

6045 ὠχοντ᾽ ἄφαντοι, ποιμένος κακοῦ στρόβῳ. 

Ἰ1οὶν ννορεπάθβ ( εἶποβ βοῦγθοκ] ἢ 6 ἢ ΜοογβίυγπιΒ }) ὕη- 
με]. δυόσκύμαντα ἴὔν κακῆς κπυμάνόδεως. δὲ 5(εδέ 
πδοὴ ἄρῃ ἀνιἰίθη Ὑγοῖία. 5. σὰ Ῥγοα, 9521. 16 ΕοΥπλ 

ὠρώρει βπάοί βἰοι 1Π|8Δ4, ΧΥΠΙΠ, 498, ϑβορῃ. Κοὶ. 
1022. 

Υ. 642 κ5ίθιξ γὰρ ἵπ Βεζὰρ δυΐ δυόκύμαντα. ἐλ- 
λήλῃσι (Ἐδτιη. ἀλλήλαισιγ 5. σὰ Ῥίοιι. 6. Θρήϑαεαξ 
(Υἱοῦ, Θρηΐκιαι. 5. τὰ 5160. 71) πνοαὶ αἰ8ο Νοτιά- 
νυῖπάθ.. νυϑίομα ἀθν Εἰδηγε νοὰ Π γο]α πᾶ Π6}]ὰ5 σὕη- 
δι γΆΥθη.. 8. Ζὰ Υ, 180. 

Υ. 643 ἤρεικον, Ἐδτη, ἤρεῖπον. -- αἷ δὲ ἀϊθ 
Δηἄογη. πϑπ] οὶ ἀἶθ πἰοθῦ Ζογί πππϑυ θη, [5 15ύ ἀθπὶ 

Ὑγοτίς γαῦς δηἐροροηροδείζί, Θ᾽] οιδᾶπι ἔν ψεῶνγ τὰς 
μὲν --- αἱ δέ, κεροτυπούμεναι μᾶῦθ δοῖ ἰος Ζυναῦ 
βίαίί περωτυπούμεναι ροδομείθθθη, ἀὰ ὁ ἀπᾷ ὦ ἴπ ἀοΥ̓ 

δἰίθη Θ΄ Ὁ ΘἰΠ 5. νυ ππα αἰβοὸ ἰθιομέ νϑυνυθοῆβο  ννοῖ- 
ἄδπ Κοππίε (5. δὔνναβ ἅβη! οηθ5. Ζὰ Ῥοῖβ, 4 ): Δ8|16ἷπ 
αἷθ σαννυδῃη 156 Τμοϑαγύ Καηπ νου ποι ἀϊσί ννογάθη, ὐνθππ 
τη γ᾿ ρωτυπούμεναι Δυβϑρτιοιί, 5, τὰ Ργοῖι 113. ΜΙ|ξ 
ἄδθῃ Οδυγαυοῖθ αἴθθοβ Ὑ ΥΌὶ ἰδ Ρογβ. 502 κύριόσόον 
χὰ νου! θϊοιθη, Εἰ Πεοιίβύ  σοβίυϊζῃ, ρσοβίοϊβθη, ἴογί- 
δείγθθθη. 

Υ. 644 χειμῶνι τυφῶ νοτῃ ϑίαγπιννθίίευ,, νογρὶ. 
ἯΙΪΚ. 646 τυφῶ μένος, νγοπεὶ θέ ππᾶῃ ἤδοθβοιο, σύν -- 
τὲ υπὰ χυρ!οῖοι, νοῦ]. ϑόρη. Αἰὰβ 969 ξυύν τὲ διπλοῖ 
βασιλῆες, Ἐὰν. τᾶ5, Ηδγακὶ. 785. δάλῃ ὁμβροκτύπῳ 
ΟΠ ἀδγ γοσοηροβοῃίασοποη ΕἾαύ, 9, ἀπη] 1 οἢ 65. σὰ ΗΙΚ. 583,.. 

Υ. 645 ὦὠχοντ᾽ ἄφαντοι 516 νουβομνγᾶπάθη δὰ 
ἄοπ) (ἰεβιομίθ. ποιμένος Ἠαπκοῦ ὀτρόβῳ ἄυτοῖ ἀδ5 

᾿ Ῥῦβεθ. τοῖο (ἀ65. Βίαγημθϑ.) {Ππδουννοσίαμσ, Νίδπ 
ὑδθογβθίζθ αἰδο: ἀϊθδ Θ᾽ Θῃ1ΠὌε. πᾶ] ϊοῦ ΖογΓηπθυ θη 8Π 
δἰηδπάθν αἰ ὙΠγακίβομαεη ὙΥΙηά6. ἀἷθ δπάθυη ( πιοδί 
Ζογυππηθγῦθη}) ἔογίροβίοίβθη. ἱῦ Οιανναὶῦ νοπὶ ίαγπι- 
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ἐπεὶ δ᾽ ἀνῆλθε λαμπρὸν ἡλίου φάος, 
ὁρῶμεν ἀνθοῦν πέλαγος Δἰγαῖον νεκροῖς 
ἀνδρῶν ᾿ἡχαιῶν ναυτικῶν δὶ ἐρειπίων. 660 
ἡμᾶς γε μὲν δὴ ναῦν ε ἀκήρατον σχάφος 

000 ἤτοι τις ἐξέκλεψεν ἢ ̓ ξῃτήσατο 
ϑεός τις, οὐχ ἄνϑρωπος, οἴαχος ϑιγῶν. 
τύχη δὲ σωτὴρ ναῦν ϑελοῦσ᾽ ἐφέξετο᾽ 
ὡς μή ἐν ὅρμῳ κύματος ξάλην ξ ἔχειν 66ὅ 
μήτ᾽ ἐξοκεῖλαι πρὸς κραταίλεων χϑόνα. 

νυείίευ πᾶ Ζιρ]εῖο ἢ σὸπ ἀοΥΓ τοροπησοροιἐβομέεπ ΕἼυἢ 
(διγδιηθπηρ). νϑυβομννυα πάθῃ δὰ5 ἄεῃ Οεβιοπίς ἀυγοῦ ἀε68 
ΒΟΒΙ πο η ΓΘ θοΥ5. {ΠπΠουυνθγίαης, 

Υ, 646 ἀνῆλϑε, 5. σὰ Ομβοερῆ. 591. 

Υ. 647 ἀνϑοῦν (Ραγεεἰρίυπι}) ὈΙ]Πο πᾷ, βἐγοίζεπᾶ, 
Δηροία!ς. σαπηΖ Ὀεάθοκί. Ἐξ βίθβῃξ δῖθσ πὸ ἄθ [)8{1- 
σὰὺβ (νεκροῖς) υπά Οεηϊίνυ5 (ναυτικῶν ἐρειπίων) 
Ζαρίοϊος, ἀὰ ἀΐθβθβ πὰ δ θη] θα  εγθα πὸ θοἰάθη Οδ- 
ΕἸθῸ5 οοπδίγαϊγε νγογάθπ, 5. δία, ατγϑηπι. 8. 359, 
196 θ6Ὁ ἀδγρίθϊομθη ἀορροὶϊία (Οὐπβίγυσξοποπ 5, Ζὰ 8160. 
905, ϑορῆ. ΕἸ, 1459, ἘΕΠπθ ἄβη!ϊοθα (6116 ἰδύ ῬΈεΥβ. 
411 {1 

Υ, 649 ΕΠ απ ᾿πάσθββθῃ ὑπᾶ ἀδ5 Θ'΄ ΘΒ πη θοβοπᾶαϊσέ 
δ Βαύοῖθα ( Ἀυπιρίε) δηΐγμοκίθ ( επίζορ ἄθγ Οεἴδῃν 
Ἠθἰμ]οἢ}:}} δηΐνυθ δου εἶπ, οὐδε δύ βἰοῖ δὺ5 (γνϑυϊαπρίθ 
ψεβοῃοπέ σὸπ ἄθπη ὕὔγβοθοῖη 465 ϑίυγπιβ, 5. Υ. 657 1) 
εἶπα Οοιίμεῖε. ΤΠε θοῦ γὲ μὲν δη,, ᾿πάδββεπ υυθηϊ σβέθπβ. 
5. στὰ 5160. 5669. ἅθεν ναῦν ἀκήρατον ὁκάφος τὰ 
Ῥεῦβ. 410. υὑπὰά ἅδον ἀδ5 ἀορρεϊίε τὶς Ζὰ ΗΙΚ. 88. 

Υ, 651] Ε΄ πιομέ οἷπ Νίθπβος ( πᾶπ ϊοῖ ) 5αΐβ 485 
5ίδυου Ῥογ γί Βαθοπα (Παϊίθηά)., βοπάθγπ αἷθ γϑίίθπαθ 
Τγοθα ἴπ ἀθγ Αὐβῖομέ δ ἄθη δοθῆ 6. (ἀ. 1. ἄδππη πῖοδέ 
εἴπ πηρηβ ἢ! 0ῃ65 Ὑβθη ὙΥΔΥ ἀδ5]οπῖσα, νγθίομθβ δυΐ 
ἄεπὶ 5 ΘΠ 6 ἀπ ϑέθαον βαΐβ9 Ξοπάθυη 416 γοίίθπᾶθ ἜγΟΠο, 
ΘΟροβαπαΐῦ σὸη εἶπθὺ δηάθση (οἰζπεϊξ, τἀπὶ ἀ85 Θ΄ ΟΒΠ 
ἄεπι δἰ σοπιδῖπθῃ {Ππίρσᾶπρα Ζὰ Θπζ 6 Π., ὙΥΔΥ 65. ἴπ 
ἀεν Αθβίοβι): ἀδῖβ ὑυβάθυ 8 δἶπεὺ Βδηκ αἷθ ὕἥορεη- 
ἤυίῃ 65. παϊίθ 9 ποοὺῖ 65 υὑδύβοθίαρα 8η οἷπ δδυίο  5ῖρ 65 
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θὅ0 ἔπειτα δ᾽ ὕδην πόντιον πεφευγότες, 
[4 

λευκὸν κατ ἥμαρ, οὐ πεπουϑύτες τυχῇ 
ἐβουκολοῦμεν φροντίσιν νέον πάϑος, 
στρατοῦ χαμόντος καὶ κακῶς σποδουμέ- 

γου. 070 
Α σε 2 , 5, - ι τ ’ 

καὶ νῦν ἐκείνων εἴ τις ἐστὶν ἐμπνεῶν, 

18η4. Ζα οὐγρ ἄνϑροπως α. 8. νΥ. ἰδὲ γαρ Ζὰ ογρᾶπζεπ, 
8. 2 5160. 79. ὕ60ὲγ σωτὴρ Ὀδὶ δἴπϑιι ειηϊηΐπθη 58}-- 
βίαπίίναπι 5. σὰ 5160 206. ναῦν ἑἐφέξετο ᾿ἰ5ὲ σὰ νϑὺ- 
Ῥίπάθη, 5. Ζὰ Ρίοῃ, 389. 1Ἃ{{6 06 ἅδπηοιο Ἀδάρθννοι- 

Β6η 5. Ζὰ ΗΙΚ. 627. ϑέλουσα ἰδ τοῦ ὡς μήτε -- Ζὰ 
γεγθίπαθπ ἴΠ608γ ἀΐϊθ ϑ(θ!]υπρ ἀ16565 ῬΑΥ ΟΙ ΡΙΠῚ5. 8: 
σὰ ΗΚ. 806. ὡς 5ιεῃ ρσοννββϑυπδίβθη δον 551 σ᾽, 5. 
Ζὰ ἔδυπι. 798. ἐν ὅρμῳ [ἂν ἐν ἕρματι, ἃ! εἶπον δ8πᾶ- 
Ῥᾶπκ. ἐν ὅρμῳ ἔχειν ἂς αἷπθῦ ϑπάρδηκ [δϑί μα] θη 
φάδθν ποῦ οἷπϑι ϑαπάθαπκ Ζὰ χἱομίθη, ἀδ 5 ἀὰ5 Θ'ΘΒΗΠ,. 

4856} 050 βίθῃθπα δ] εἰθέ, δη δἰπα δαπάρδηκ [ἃ θην νυθυΐθῃ, 

85.  Ὗ. 1423. 

Υ, 68 Ηἶ πδοῦῃϑῦ 06. οὈρ]οἰοῦ ἄδθη Τοάα ἴμῃ 
δογθ δπίραηρθη. πὶ ογέθη υνῖν πὶ μοϊίουπ Τᾶσο, ἰη- 
ἄδιη νυν πἰομύ ἐγαυθίθπ ἄθῃ ΟΙἰοκ,, ἀυγοῦ ϑογρθη Δα 
Τυβοῦθ (οὐδ ἀπουμγίθ) [μο] 4 ὑπ 485 (οἀξα πὰ 50 ἢ} Π|π 
ουβίδυδίο δου: ἀ, 1. ἀπβούα Βθβουρ 5, ΔΈ Οἢ νυῖτ τη ἢ}- 
ἴεπ ΠΟῸΙ πηβοῦῃ [Ππέίργρϑησ Πηάθη, 48 νυῖγΓ ὑγούζ 1) 61, 
ἀαἴβ ἀον Τὰς Ποιίον ἀπά τυ σ᾽ νγὰγ. ἄθπιὶ ΟἸῦοΚ πΙομύ 
{γαυΐθη, [1θ 5 ἀπ ἄθῃ ϑΟΠιηθΓΖ ὑπὶ ἀἴ6 {Π6Ὀτῖσθη νυθηϊσ᾿ 

δον Γμ]|6ὸὴ. ἴϊοθον ἔπειτα νοῦ ἄθιη Ῥαγίοἱρίυπι 5. Ζὰ 
ΟΒοορ. 454. ἅδην, 5. χὰ Υ. 1208, λευκὸν κατ᾽ 
ἦμαρ, 5. σὰ Ρειδ. ΘΟ: 518. ἐβουκολοῦμεν νΥἱγ 1η1- 
ἀογίθη. 8. ἔπι. 78 καὶ μὴ πρόπαμνε τόνδε βουπο--- 
λούμενος πόνον, Ηῖϊκ. 898 ἀβουκόλητον τοῦτ᾽ ἐμῷ 
φρονήματι. ΜδΙν 5. θεῖ ΒΙομπιῆθ! σὰ ἃ. 56, φρόντι- 

σιν ἰδ ΕγκΚιᾶγαπσ νοι οὐ πεπουιϑύτες τύχῃ. νέον πά- 
ϑος ἄθῃ ἔγίβοῃδβπ (5. Ζζὰ Ῥοῖβ. 054.) οὐδὺ βοἈ]Ἰπηπιθπ " 
(5. πὰ Ῥτοιι, 945} ϑοιμμοῦζ, καμογτος 465 Τοάίοπ, 
8. δὰ ΗΙΚ. 149, 

Υ, 689 ἰδὲ ἐκείνων ἄδῃῃ ϑίππθ υδοῖ δυῖ στρατοῦ 
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6000 λέγουσιν ἡμᾶς ὡς ὀλωλότας. τὶ μή; : 
ἡμεῖς τ᾽ ἐκείνους ταῦτ᾽ ἔχειν δοξάξομεν. 
γένοιτο δ΄ ὡς ἄριστα. “Μενέλεων γὰρ οὖν 
πρῶτόν ᾿ τε καὶ μάλιστα προσδόκα μολεῖν. 618 
εἰ δ᾽ οὖν τις ἀκτὶς ἡλίου νιν ἱστορεῖ 

60 καὶ ξώντα καὶ βλέποντα, μηχαναῖς Διὸς, 
οὔπω ϑέλοντος ἐξαναλῶσαι γένος, 
ἐλπίς τις αὐτὸν πρὸς δόμους ἥξειν πάλιν. 

θεζοσεπ, ἐμπνέων αἰμπιεπᾶ, ἰεθεπὰ, νυ δέξο θεῖ 
ΕΓ ρΡΙ 68. 

Υ. 660 λέγουσιν ἡμᾶς ὡς ὁλωλότας 56 νεγκᾶη- 
ἄεπ ὑπ5 αἷβ ἰοάΐ. 5. ϑορὴ. Ε]εϊκέγ, 1341 ἤγγειλας εἷς 
τεθνηκότα, Νίαϊιῃ. ται. 8. 6869, 6. τί μή ; νυάγυιϊῃ 
ὨΙΟΝ ὃ ννῖθ 5016 65 πιοῃῦ 50 βϑύῃ ὁ 5, ϑόορι, Αἰδ8 668, 

, Υ͂. 66] ταῦτ᾽ ἔχειν 510 5ο θεβπάεπ. ταῦτα ξὰε 
ουτωϑ. 

Υ. 669 γένοιτο δ᾽ εἰς ἄριστα, 5. 8 μη] 1οἢ 65 Ζὰ 
ΗΙΚ. 80, ὡς ἄριστα νὶς ὅπως ἄριότα, 5. ξὰ Ὗ. 588. 
)15 Εδοϊσεπάθ : «80 δὐνγαγίθ ἄβπῆ πὰπ ἄθῃ δίθποίδοβ νοῦ 
ΑΙΙΘη ἀπὰ ἃπὶ πποϊβίθπ, ἀδ β εὐ Κοιητηΐ ἢ ὈοΖιθῃξ βἱοἢ πἰοδέ 
δυΐ ἀδ5 ΖζΖυῃδοῃδύ νου μογσθῆθπαθ, βοπάθγπ δι 485 νοπὴ 
Ἡδγοὶάβ 'ἴπ ἄθπὶ Εἰηρσαησα βϑῖποῦ βεάθ Οεβασία « ἀδἴϑ 
Ιη8η εδἰπθῃ ἔγομεπ Τὰ πιοδξ ἀυγοῖ οἷηθ δομππθ μθάθ 
γεγάθγθθη ἀὔτγίο,ἢ ΤΠεὈγῖρθηβ νυϊγὰ ἀυγοι ἀϊα ΕὟΡ ἀ68 
ΟἸοΥ5. ποῖ ἄθπὶ δίθποίδοβ (Υ̓. 605 1.), ἀπά ἀυγοῦ ἀϊά 
ἘτΖζϑμίαησ ἀ65 Ηθγοὶάβ νὸπ ἀθιηβοίθοπ ἀἶθβα ΤΥΠΟρὶθ 
(Αραπιθιηποη, ἀϊα ΟΠΒοθρμοσεπ ὑπά ἀἷθ Εὐυμηεπιάθη) πιϊέ 
ἄδιη ϑαΐνγβριεἰα Ῥγοίθυβ ἰπ γεγθπάμππρ ρεβείζέ. γῶρ 
Ἠοϊβε: ἄδππ, ἄδγαμ, αἰβο, 5. Ζῃ Ρϑῖβ. 164. ὕεθεν γῶρ 
οὖν ἄδπηῃ πῦπ, ἄεξππ Ἶα. ἄἀδπη ΔΙΙογάϊηρ 5. πϑι τοῦ 

πὰπ, ͵8 ἔγει!οἢ ἃ, ἃ. 5. Υ. 512 (καὶ γὰρ οὖν), Ἐπὶ. 
361..:- 9516: ϑορῖ. ΙΕ 298. 7106. οἱ. 980. 985, 
Απί, 489. 741, 771. 198 Ἐὰν. ἜΚ 920, ΕΙοκέν, 
4290, Ατὶβίορῃ. ΥΥεδβρ. 746, 184. ΠΠ, 550, ΧΥ͂, 292 υ. ἃ. 

Υ 664 Εἢ, ννεπη δθεὺ υυἱγκιῖοῆ εἷπ Θίγδῃ! ἀθὺ ϑοππθ 
1 π δου ουβομῦ (δυβρᾶμέ.) δἷβ ἰΙθθεμά ὑπὰ βοβαπεπα ἀὐυγεοῖ 
ἀἰθ νεγδηβίαϊτὰησεη ( Υογκοῆγαμρσεμ) ἀθβ Ζθυβ, ἀδῖ 
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τοσαῦτ᾽ ἀκούσας ἴσϑι τἀληϑὴ κλύων. 680 

ΧΟΡΟΣ. 

τίς ποτ᾿ ὠνόμαξεν ὧδ᾽ ότρ. ά 
010 ἐ ἐς τὸ πᾶν ἐτητύμως --- 

[7 τις ὅντιν᾽ οὐχ ὁρῶμεν 
προνοίαισι, τοῦ πεπρωμένου 
γλώσσαν ἐν τύχᾳ νέμῶν ; Θὰ 08ὅ 
τὰν δορίγαμβρον ἀμφινεικῆ 

Ο7ῦ 8᾽ “Ἑλέναν; ἐπεὶ πρεπόντως 

ποῖ ποθ νν}}} δυβ!σοπ ἄδ5 ΘΙ θβο οί (4ον ἄοπ Ασα- 
ἸΠΘΠΊΠΟΠ ΒΟΥ] 85 ἄθῃ Νίοποίδοβ. ὈΙΒΠΘ. ἴῃ ἄθπι ἰδησθῃ 
Κυϊθρο, ὑπὰ εὐβύθγθη ννθηϊσβίθηβ Δ 00} ἴῃ ἄθη ϑέαγπιθ 
δΥμ]ίθπ δαί, θεά αἰβδὸ ποοῖὶ πὶ ψθῦθη ἰβϑθη Ζὰ νγοϊ-- 
Ἰθη βομεῖηθ), 50 ἰδέ ἀ16 Ἠοϊἥπαπρ ΖΙΘιΏ] 0ἢ (δτο5), ἀδίβ 
δ΄ πδοὴ Ηδυβα Κοπιηθη νυογάθ ζυσῦοκ. δὲ ἴῃ δ᾽ οὖν 
βίθηῃξ ἀἄθπὶ ϑ΄ίππθ πδοὸὴ [ὃς γῶρ. 5. Ζὰ Ῥέομι, 19ὅ. παξ 
ξῶντα "αὶ βλέποντα. νετδ]. ὅορῃ. τοι, 181 {, 5. 
δι σὰ ΟΠοερὶ. 319. μηχαναῖς Ζιος, 5. τὰ ἨΙΚ. 1037. 
Τὴ ἐλπίς τις ἰού τὶς ἀὰ5 ῬΡιδαϊοδί, ὑπᾷ Παδιΐβύ Ζίθῃ ἢ, 
δΊΟΙβ., νογζΖι βίος. 5. Ζὰ ῬοΥ5. 29]. 

Υ. 668 κλύων ὶοείοτ.. ρλύων τοαῖδ ἀθογρθβοιτῖθν 
Ῥδπθιὴ δὲ» ΕἾον.. μλύειν δυπη. Ὅοσ Ηβθιοϊᾷὰ ἂῦ. ὑπ 
ἄοθιὰ Αρδπιθιηποι Θηΐσορθῃ Ζ σοίθπ. 58. Ὗ. 92 {, 

ν, 669 { ννὸῦ πὰ Ῥαπδιηίθ 50 ἀσγομαιβ ἐγοῖ6η4, 
“-- ἀοοῖῦ ποθ οἷποὺ, υυϑίομθη ὙΥἹΓ πιο βθῆθῃ ( οἰπθι 
ἀοΥ ἀπϑιομέθαγθη ( δξί6 7). δὺ5 νοσκαπάθ 465 νεγμδησίθα 
ἀἴ6 Ζυπρο (ἀογ 5186 Ῥεπδιμθπάθῃ Αϑἰίθυπῃ) τϊύ αἸοκ (πϊξ 
ἘΠΕ 010} ἰθηκοπὰ ὁ ---α ἀἴ6 βρθουνϑιβοῃνυᾷσογία (Κυΐθρου- 
γορθη46.}) ππὰ Ῥερίγϊΐοπα Ἠθίθπα ἐ ἀθπῃ 5ἷθ δύ οἵΐϑη-- 
Ῥὰγ εἶπα ΘΒ νου ίοσιπ, ΝΜ δπηγθυπι οῃίογιη, ϑίδαέ- 
νου πιομίθειπ, Τθεθον ἀϊδ Νειθιπάσπρ ΘΠ γοσ Αἀγνουθία 
5. Ζὰ ΗΙ, 80, ὕἅθεν. μῷ 'ἰπ ἄθῦ Ἐσαρα σὰ Ῥτομ. 961, 
ἀπά υπΐθη Ζὰ Υ, 91, ἐν τύχᾳ ἄεπι Θθβοιῖοκα ἘΡΝ τ 
πδοὶὶ ΒΘΡΠΒΔΤΑΥ 5... 911 Ὑγ Ιομον ΗΚ. ὅ48 β50μ κα 
Κυπρ ἐν αἴσᾳ νεγριοϊομε, ΤΠ θογ νέμειν ἴῃ ον Βοάβαζαυπρ:: 
Ἰοϊύθηι., Ιβηκθπ χὰ δῖον, ὅ79, ἀμφινειρῆ, νογρὶ. Βορῆ. 

9 

Ἄ, 
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ἑλένας Ἶ ἕλανδρος, ἑλέπτολις. 
ἐκ τῶν ἁβροτίμων μ΄ 690 
προκαλυμμάτων ἔπλευσε 
ξεφύρου γίγαντος αὔρᾳ, 

680 πολύανδροί τε φεράσπιδες, 
κυναγοὶ κατ᾽ ἴχνος. πλατᾶν ἄφαντον 69 
κελόσάντων Σιμόεντος ἀκτὰς 
ἐπ᾿ αὐξιφύλλους 
δὲ ἔριν αἵματόεσσαν. 

ἼΤτδοῆ, 104. 827. τερον ἀϊθ οἰ μἀαπρβραυθ καὶ θεὶ 
Βοβιηθοκοπάθη Βεἰνγυγέθουπ 5. Ζζὰ 5160, 296, ἑλένωας [ὃν 
ἑλέναυς. Ἠοβγομῖοβ. τὰτί δὴ κατε νᾶν ; 5. ἀῦοῖ Ναί. 
Οτδϑιπι. ᾧ. 85. πῃ. 1, Ῥ οβα αἰίβ Εὐτη ἰδ δβιοδί- 
1τοῖ σονυϑῃ! τ, πύθρθη ἀοὺ στοδίβουθη Ἀθμη] ἢ Κοὶέ τϊύ ἄθπὶ 
ΝΝδμθη ἀον Ηδὶεπα. ἕλανδρος ΔΙΒΠΠου νυ πὶ οὨέθυϊη.. 8. 
ΒΒΠΠΙοθο5. οθαπ Ζὰ Υ,. 450. Νδοῖ. ἑλέπτολις ἰᾶθε ἰοὶ 
εἷἰπ Ῥυποίυμῃ σοβαίχί. Οἰνεῦβη! ἢ νου πάθε τδη ἀἶθδθ 
γοτίθ τϊῦ ἄξει ἘΙρσθηάθῃ, νγοΐαν τθὰη Ν, 394 1, δη- 
Τύῆγεη Κῦπηίθ. {ΠῸΌεγ ἀϊθ Ῥδγοποιηᾶβὶθ 8. Ζὰ 5ῖθὺ, δῦϑ. 
ΑΘΒηΠ ΟΝ σοὈ] δὲ βομοῖηέ δυοῖ ϑ᾽εῦ, 88 ἑλέδεμγαξ. 

Υ. ΟΥΤ ΕΠ δὺβ ἄθη ρυδοπίσοβομαἐέζίθη (γε σθπ ἸΠΓΟΥ 
Ῥτϑοπῦ Κοβίθδγθη) νογδᾶπροη (Βεοίσδγαϊπθη} θηίβος! 8 
5ῖ6. Ὀ61] ἀθβ ρσονυδιίϊσθη θρῆνγοβ (ἸΠΓΟΥ Εἰδἢγο πδοἢ 
Ττο]α σὔηδείροθη ὙΥ βύνπα5) νύ εῆθη., ἀπά τπηδηπουγθῖοῃθ 
ΟΠ ἀἰγᾶσοε (βοβι αἰγασοπάθ ΔΒ Πμουβοθδϑαγθη, ἀοσ Οτὶ6- 
Θἤθη. πϑιμ! τος ) Ἰαροπά πᾶο ἀοΓ ὅθι. ἄἀθὺ πάθον, ἀϊα. 
Ππ8Ὸ ἢ} ἸΠΓΟΥ Ὑ ΘΥβομυνπάθπηρ 516 (16 Ἠδθπα.) ἔγίθθθπ 8π 
465 ϑιπιοαθὶβ (465 ἰτοϊβξοῆθηῃ ΕἾ 5565} Δα ἤγοπηάθ (δ6- 
Ἰδυθίθ.) {0}{ὁ: (ἀδπβθίθοη ὙΥερ οἰπβοηϊαροπά., ὑυϑ!οθθπ 
ἀδ5 50 ἀον Ηδφίθπᾶ εἰπσθβοιίαροη ἢαίία, ποῦ ΤΎοΪα 
ὨΒΠΉ]10}}} . σσοσθη Ὀϊαίσ65 ϑίγοιε5 (πὶ Καὶϊοσ δηζαυΐίδη- 
δεη). ἐκ τῶν ἀβροτίμων προκαλυμμάτων ἔπλευσε, 
ψεῦρὶ. Ὑ,. 397, γίγαντος δἀ]εοϊ νίβοῖ.. οὐδ ἀ65 αἰρδη- 
δ, ἄθῃη Κγθὶοβ νγᾶϊ, ν]6 αἴθ ΟἸσαπέθη ἀδογμαιυρί, εἷῃ 
ΘΌΒη ἄἀογ Οαῖα (5. Ηβεὶοά. Πθον. 134). νοὴ ννυεϊομθιῃ 
᾿Αβίγαϊοβ, ἀδὺ δαΐίθι. ἀ865 Ζβρῆνσγοβ. δὐοβίαμπημηξα (85. 485. 
Υ, 878 ἢ... Ηγρίπ, νογγθάθ ρ. 8.),, ὥὕθσθοι ἀδη θὰ- 
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080 Ἰλίῳ δὲ κῆδος ὁρ- ἀντιότρ. « 
δώνυμον τελεσσίφρων 700 
μῆνις ἤλασε, τραπέξας 
ἀτίμωσιν ὑ στέρῳ χρόνῳ 

, καὶ ξυνεστίου “41ιὸς 
690 πρασσομένα τὸ νυμφότιμον Τὺ 

{νὰ αὔρᾳ 5. Ζῃ Ῥογβ. 296. ψοη ἄδθη ᾿οϊάθη Αἀ]θοί!- 
θη πολύανδροι φεραόσπιδες 5ἰεἰνέ 485 ἸεἰΖίογβ αἰβ ϑυὺ- 
5ἰαπίϊναμ, 5. Ζῃ Ργοπι. 874. ΗΐδυζΖα ἰδ ἔπλευσαν δὰ5 

ἔπλευσε σὰ εογσᾶπζεπ, 5. Ζὰ Ῥοῦβ. 571. πλατᾶν. ρσε- 
συμ! ἢ πλαάταν.. οἷπ πἰομέ βϑἰποῦ ΕΘ θυ, Ζ. Β. Υ, 
699 πολίταν 5ίαἰξὶ πολιτᾶν. ἄφαντον ἰδὲ νοῦ ἄδι 
Ἠδεϊθπα Ζὰ νεογβίθμθη; χίθῃῃς τηδη 65 6 4οοι δυῇ ἔχγος, 
50 ὕδθοιβείζο πδηῃ; Ἰαροπά ποῖ ἀθὺ ἀπ ἢ θαγθη (γϑι- 
Βομνυυπάθπθη) ρου ἀοΥ 5186 (416 Ἠθὶθπα) ἂῃ 465 5:1Π|0615 
Ἰδυ θη γα {Π{6γ {χε θθπάθη βυάθγ, ἴθερεν 485 δΝῖα- 
Βου πὰπὶ πδλόάντων πιὶϊΐ ἄθιη Ἐπ πἰπιπὶ πλατῶᾶν νοῦ- 
θυπάθηῃ, 5. Ζὰ ἡ, 848. ΕἸηΙροιηδίβθη [ἃ [50 510 ἀ16. σ6- 
νυδμη! 1 0ῃ6 μεβατί πλατὰν ἄφαντον κελόάντων νουίποὶα!-- 
δ6ῃ, ὑγ8Πῃ πηδη 5ῖ6 δγκἰᾶτ : πδοἢ ἀθν 5ΡῸΓ ἀδ5 νϑυβομνναη- 
ἄθπα ( ποῦ πηϑ ἢν δ᾽ Ομ θαγ6 ) ΟΠ Απίγοιθθηάον ( 465 
Ῥαγὶβ. ἀδν Ἠδίθπα υμὰ ἰἢγεν Οοἰδ ἢγίοπ.). ἴ1Ἃ906 06. ἅδη 
Γεοπάθη Αὐκεὶ 5. Ζὰ Ῥϑῖβ. 571. μέλλειν βίθῃξ ἢϊοῦ 
ἐγαπδιοϊν., 5. σὰ ΗΚ. 8518, ἐπ᾿ αὐξιφύλλους παῦε διοῖ 
1ο ἢ} ρϑβοβυίθθαπ βίαι ἐπ΄ ἀξιφύλλους (Υἱοῖ.) ἀπά 
εἰς ἀεξιφύλλους (Ἐατα. πὶ ἀδν ΘἸοβ58 συνίξησις). 
ἘἘΠπῸ β΄ ῃῖΖεβ15 (6 νοοδΪα αδ πιδομέθ βδῖο ἢ} πἰομῦ ουννοὶ- 
586 ῃ ἰαββθη, Ἔμδὺ' εἶπ Νουθηΐοσπι ἀξίφυλλος 5ιαιὶ ἀεξί- 
φυλλος νἷο ἀϑλος 5ἰαίε ἄεϑλος ἃ. ἃ. Ἐδθδπ 50 υπ- 
δίομον ἰδέ ΗἸκ. 84 οἷπθ ϑ' γῃϊΖεβὶβ ἴῃ ἄελπτα. διὰ ἀτῦοκε 
ἄθῃ ζνγεοκ αι.5. 5. Ζὰ ΗἸΚ 97. 

Υ, 085 ἢ. σεη ΠΠἰοπ ἀρ ον {16 Ὁ 465 το ρ θθηδπηίδ 
Βαηά βἰῃηθείνεἀϊσοηάθι ὅτ0}}. ἀθ5 ΤΊβοιοβ πύθῃγυπν 
ἴῃ δρᾶϊξεγον Ζεῖϊῦ ὑπὰ 465 σϑβί!]ομθη ἄθυβ γᾶ ομθπα δῃ 
ἀδ5 Ὀγαυύνθν μου] ομ δ μά [ωἱδά ἰαυΐ (ἀυτοι Θαβαηρ) γεν- 
δου] ομθηάθη (διησθπάθῃ). ἄθη ἨοοἨζοϊίβσοβᾶπρ, ννε]- 
ΟἾΘΥ ἀδη)}5 (δὶ ἀεγ Ἠοοηζοὶύ 465 Ῥαγὶβ ὑπὰά ἠδ Ηθ- 
ἴοπᾶ ) Οὐἱαρ ἀθῃ ϑοιιυνᾶρεγῃ Ζὰ βίπρθπῃ, 7606. ᾿Ἷλίῳ 

κ 
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μέλος ἐκφάτως τίοντας 

ὑμέναιον, ὃς τότ᾽ ἐπέῤῥεπεν 
γαμβροῖσιν ἀείδειν. 
μεταμανϑάνουσα δ᾽ ὕμνον 

095 Πριάμου πόλις γεραιὰ, 710 
.--- 

γιῆδος ἤλασε 5. σὰ ἯΙΚ. 298, τῦπίον κῆδος ὀρϑώνυ- 
μον 5ἷμπᾶὰ αἷθ Αἰγθίάβη ζὰ υϑυβέθῃθῃ., νγοϊομθ ἀυγο οι 418 
Ὑεγθιηθθηρ ἀογ θὶθπᾶ πὶ ἄθμι Ῥανὶβ ναγννδμαίθ ἀ68 
Ἰείζέθγθῃ υνυγάθῃ : Ζυρίοϊος ΠἰΘρ ΔΡῸΥ ἴθ κῆδος δαὶ 
ἄἀεν Βεσνῦ ἀον Ἴγδυθυ, ἄἀοὺ Νοίῃ. νῦῖβ ἴῃ πϑοεδϑίξαϑ. 
γιδοοδδίέμαο; 580 ἀαΐξ ἀὰθ Υὐοτί ἴῃ ζΖυυεὶ Βεάβιξιησθῃ 

ΖαρΙ θοῦ σορυϑιομέ 15, 5, Ζὰ 5160. 1038, Ζὰ ΗΙΚκ, 518, 
Τοῦ Πα ἀϊθ5 ἀυγοι ἀᾶ5 γον Β δῃ ἃ δυβροατίοκί, νυ6]-- 
οἶδ νὸρβ ἀο ἘΕτγθυπάξομαξζε πὰ ὙαΥνναπάϊίβομδίε. ὑπᾶ 
ψῸΠ ἄθῃ ἘΈββθὶη, νγομϊέ 416 Ζὰ 5Κίανθῃ σοιηδοβίθῃ ΤΎΟΘΟΥ 
δοροίαγῦ νυογάθῃ. σοργδυοῃύ νυογάθη Καππ, Ῥ ΘΟ ΟΠ ΘΓ 
ΠΟΟΝ ννᾶγο ΤΥ ΔΌΘΥΥ οΥνν 8 ἃ 5 δα ἔξ, 5 Θἢ πη 61 26 Π5- 
ἔγθαπαάβ ἢ ἃῖς ἃ. ἃ. ὀρϑώνυμον, νεγρὶ, 8160. Ὁδ1 
ὀρθῶς ἐνδίκως τ᾽ ἐπώνυμον. ϑορι, Νίρε. 1Υ̓́, 1. ὁρ- 
ϑῶς δ᾽ Ὀδυσδευὺς εἴμ᾽ ἐπώνυμος κακοῖς. τελεσσί- 
φρῶν μῆνις ἀον Ζοτῃ ἀθὺ Αἰγοιάβῃ, νυβίομου ὑναρθη ἀοῖ 
φσεγαυδίθη Ἠδοίοπα πϑοὴ Βδοια ἀδϊγείεί,. τελεσσίφρων 
νγὰ5 5΄εθ, 668 ϑυμοπληϑη5, νυοβδι θϑὲ πιᾶπ Πδοῆβ6 6. 
τραπέξφας ἀτίμωσιν καὶ ξυνεστίου “Ζιος, γεγο]. Υ. 
592 ἔ. ξυνεστίου Ζεὸς, 5. κὰ ΗΙΚ. 429. ἀτίμωσιν 
πρασόδομένα τίοντας ϑίταῖε [ἅν α16 πέννα μαησ σοπ. 
ὙεΥΒου Ομ θπάθπ θργθββθη, 8. Ὗ. 790, Βιοπιῆοϊὰ Ζα. 
Ῥεῖβ. 482. τὸ γνγυμφότιμον μέλος ἐκφάτως τίονταξ, 
ψΕΓΡΙ. ὕθου αἴθ ϑδοβθ Ῥγοῃ. δ08 ἢ, Εἶπα βδθη]10 06 

5 .6116 ἰδέ δυο Εἶπαν. Ττοδά. 147 εἴ, Τῦοῦοσ τίξεν ἃ. 8. 
ἧπ ἀεν Βεἀορυΐξυησ ; ψευβουν! ]οῦθη ἀυγοῖ θϑᾶπρ 5. Ζὰ 
Ῥεγβ. 907, ἅδον. τέοντας οἶπε Αὐεκοὶ σὰ Ῥεῖβ, 571, 
ὮθοΥ τότε Ζζὰ Ῥεῖβ. 846. ἐπέῤῥεπεν ζυῇεὶ. οὐἱαρ, 5. 
ΒΙοπιῆο]ὰ Ζὰ Υ. 9242 (244): γνεγρ]. δ} ἐπιόκήπτειν 
(5. Ζζὰ Ῥειβ. 102). Ἑδιη. ἐπέπρεπεν. 

Υ, 694 ΕἾ Ἰογποπά ὍΘ εἷῃ δηάργο [164 κουΐΖέ 
(ΕἸὰρ ἀθ5 Ῥυίϊδιηοβ αἰία ϑίδας δἱπ υἱει]πηηθυπάθο ἰδυς 
ὙΟΔ],, συξοηὰ ἀθῃ Ῥαγὶβ. ἄρῃ Ὁπβε!ρυθυμᾶῃ!οπ,, νγοῖύ 
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πολύθρηνον μέγα που στένει, 
κιχλήσκουσα Πάριν τὸν αἰνόλεκτρον, 
σαμπρύσϑ᾽ ἢ πολύϑρηνον αἰῶν᾽ 
ἀμφὶς πολιτᾶν 71 

100 μέλεον αἷμ᾽ ἀνατλᾶσα. 

ΘΠοΥ (Ὑ] 6 Π6}γ) 815. δἷπ νἱθ]]διημηθι μᾶθ5 θεν ἄδα ΤΌ θ θα 
ἀον Βάγροθι. βδομάθπι δἰ ππρ]ο Κα ιῖροβ ΒΙα γεγο οίβθη 
ογάυ!άού, ἃ, 1. Ποη 7διπιμογέ δέχ υυοὰ! ποοίι νγοὶῦ πιθῆν 
θεν ἀθη Ῥαγῖβ ἀπά βεῖπθ ππβοὶ σα γοεἱπάπηρ, 415. ἅθεν 
ἄεπ Ὑεν]υβύ ἄθι δγπιογάθίθη Βῦγρου. Ζι πολύϑρηνον, 
ὯΡΟΙ ἄἀθββθὴ ΥΥ Θἀθυ ΒΟ] πο πᾶμ σὰ Ῥγοπι. 6. πδοῆβθ ο, 
ἰδὲ ὕμνον δὺ5 ἄθιῃν γον ον σθμθπάθηῃ σὰ οὐσβηΖθη5 ἀοοὶ 
Καππ δὲ ἅποὸῖ ΝΝδαύΐγαμπι βουπ, 5. Ζι Ῥγοι;. 405. {760 60 
ὅτένειν πὶ ἄθπι Ῥαγίϊοϊρίιμη 5. σὰ Ῥεῖβ. 216. γιρλή- 
σπουσα δυγυΐοηα, ἃ, 1. δηκίαροπᾶ, ρον ἴμ ΒΟ γοὶθπά, 
Ὑγ16 Ὑ. 1499, παμπρόσϑη πᾶδα ἰοῖ ἴπ πάμπροσϑ᾽ ἢ 
ψογννα πο] δ, νν16 οἵέ πρόσϑεν 2), πρὶν ἢ. πέρᾳ ἢ δ6- 
Τὰπάεπ υνἱγα 5 γϑῦο], ϑόρῃ. ΚΟ], 1954 ἴ, πότερα τά- 
μαυτοῦ παποὶ πρόσϑεν δαπρύσω, παῖδες, ἢ τὰ τοῦδ᾽ 
ὁρῶν πατρὸς γέροντος; --- αἰῶν᾽ ἀμφὶς πολιτᾶν 
μαθ6 10} βίατί αἰῶν᾽ ὠμφὶ πολίταν (5ο Ὑἱοί. απ Ἐατη.) 
δεβοιυῖθθθη. οαὐμφὶ πάθε βἷοὰ θοὶ ἄθῃ τα οῖ κουπὶ πού 
᾿υϊηίου βϑῖποπὶ Ὑγοντίς ( Β(6}]16π νὴ ἔσαν, Ῥμοῖπ, 832 
πόρον ἀμφὶ μέσον σομότοη. πἰομε ἴουμον }», οὈρ]οῖοῖι 
ἌροΙΙοΝ. ἈΠοά. 11, 811 δαῖτ ἀμφὶ (οἀ. ἄμφτ) 5ρι; 
ἀερίο πᾶυῇρον βίθις ὠμφὶς Ὀεὶ Ἠοπιθῖοβ Πἰπίου ἄθιῃ 
Δοοσυδαίινυβ, γογρ], Οὐγε5. ΥἹ, 966, ΥὙΠΙ, 4, ΙΧ, 399, 
ΧΧΙΥ, 46, θὅ (Δηᾷ, ὠμφὶ) ὰ. ἃ. Εἰ Πποιίδο αὔεν μΐθὺς: 
ἴῃ Βείγεῖϊ, νἱἷθ ἀμφὶ ΗΙΚ. 958. 516". 894. Ναί. 
Οτδημπι. 8. ὅ85, 8. ϑοριι. ΕἸ. 847. δρθη ἄθι βεὶυ- 
ΠΟΙΘ όχι Κοηπίθ ὠμφὲὶς [ἰοἰολῦ ἴῃ ὠμφὶὲ ἀθεγρθῆβη. 
Μίδη Καππ δυο ὠμφὶς πολιτῶν γευθίπάθη, στέγει τεϊΐ 
οἴποπῖὶ ἀορροϊίοθ. Ασουδαίίν φομδβίγαϊ θα (5. δὰ ΗΙΚ, 
104) υμὰ ἀβδενβθίζεη: ἀϊα δίαδας βθυΐχι οεἷπ νἱθ])απιπηθυ-- 
ἀε5. Πιῖοα ἰαπῦ πνολὶ ταΐοπα (βομγθιθμα) ἅσθον. ἄρῃ Ῥδεῖβ, 
ἄθῃ ἀπ5 6] 1 νθυμη μ] θη νγαῖξ τπθἰχ 815 δἰμ Ὑἱο ]Ἀπιπιθυμά 68 
ὌροΥ μι Ἰμοῦθη ομμς Βᾶγροι, πδοιάθπι δἰ ἀπο] Κβοὶῖ- 

1865 ΒΙυύνεγρίοἴβοι ογάυ!αεί, 5016 ϑάοοι μφςΣ υἱομες 
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Ἔϑρεψεν δὲ λέοντα ότρ, β΄. 
σίνιν δόμοις ἀγάλακτον 
οὗτος ἀνὴρ φιλόμαδστον . : 
ἐν βιότου προτελείοις 720 

10 ἅμερον, εὐφιλόπαιδα, 
καὶ γεραροῖς ἐπίχαρτον. 
πολέα δ᾽ ἔσχ᾽ ἐν ἀγκάλαις 
νεοτρύφου τέκνου δίκαν, 
φαιδρωπὸς ποτὶ χεῖρα, σαί- 79 

Ξ 

ΒΘγΠ, 50 τηδομέα πολιτᾶν ἴῃ πολιητᾶν πὰ ἅπάογηῃ βθυῃ, 

νεῖ Ρεῖβ. ὅ48 πολιήταις πὰ πολίταιϑ γϑυννθοβε!ῦ ᾿βύϑ 
ἄθπῃ πτολιτῶν :ὰ βοβγεῖθθη πιδομία σοννασῦ βθυη, 46 
βίοι ἀἴοβο Εοτπὶ πἰοπέ σὰ ἤπάθῃ βοβοϑὶηί. 

Υ. ΤΟ] Πἶ 65. ζορ (ζεῖ) 806 Ὶ οἶἰπθη ωθὰ Ζυπὶ 
Ψογάρθυθεν ἄδιπ Ηδυβε αἷ5 πιο] οβθη (ἀογ, 815 δου πιονῦ 
πιθὸν ΜΊΠΟΗ ἰγαηῖκ, αἰβὸ μου ρ νυβοῆβθη νγδ 7 46. Ὑ6γ- 

ἄογθον ἀθ5 δυβοβ νυυγάθ) 50 εἷῃ Νίδηῃ δ]5. δυύου! 6 06 π- 

ἄδῃ (πουρθθογθηθῃ.}), οἰπθ ἴῃ ἀθ5. [μϑῦθηβ Απίδηρθη 
βαηἴίοη, Κιπάον οι έθα, απὰ Αἰέθη δ γε οῆθη (ΕἸθυάθ 
τϑομοπάθη). 8. ἄδη!ομοβ. Ὀεὶ ΒΙοπιῆθ!ά, πῖον λέοντα 
ἰο Ἠδίοπα. υὑπίεν εὐνὴῃρ Ῥγίαπιοβ Ζ νϑιβίθῃβῃ. υνῖθ 
Ἰη8π δὺ5 ἄθιη Εοἰσοπάθῃ βἰθῃΐ. ἀγάλακτον υὑπὰ φι- 
λόμαστον 5ίειδη βίον ἴῃ ἀθγ Βεάθυΐϊαπρ σοὴ Πογϑηρθα 
γυϑοῆδαπ πὰ πουσδθογθη οηΐσοσθῃ. 

Υ. ΤΟΙ͂ ΠΝ, οἵι αδοὸῦ Ὀείαπὰ δγ δῖοι ἴῃ ἄθπ Αὐπιθπ 
εἴποπὶ {γιοῦ σοϑηβμτγίθη {(εθαπ νυϊθᾶθγ {γίβοῃθ ΝΑΒγαπε 

διρίδπρσοηάθη}) Κιπάθ σ᾽ ἴοι, {γθαπά!οἢ ὈΠοΚοπά πδοῖ 

ἀεν Ηδπά (ἀϊ6 ἴδπι Ναμγὰπρ νογμᾶ!Ὁ}. υὑπά ννραεϊπά 

(βομιμθῖομοιη4. } νοῦ Ὀγᾶηρθη ἄθ5. Νίαρθηβ (νὸν ΕἾγο[βθ6- 

οἷογ). πολέα ἴῶν πολλὰ 5. χὰ ΗΙΚ. 717, υὑπά ᾿π ἀδΓ 

Βεἀευίαπρ ὁ, γ γ6]. ΟΒοορὶι. 749; ἔσχε ἱπέγα πδιεῖν : οΥ 

θεία βἰοῃ, νεγρὶ. ἡ. 188 χαλπίδος πέραν ἔχων πα- 

λιῤῥόϑοις ἕν Αὐλίδος τόποις, ἔπαθα, 440 ἔ. οὐδ᾽ ἔχει 

μύσος πρὸς χειρὶ τῇ ᾿μῇ, Αὐϊδίοριι. Εόβον, 7] 6 ἔχον- 

τες κυμάτων ἐν ἀγκάλαις, ϑορὰ. ΚοΙ. 1768 εἰ τάδ᾽ 

ἔχει κατὰ νοῦν. κείνῳ, ἘΠ. 120 κεῖνος δ᾽ ὑπ᾿ αὐτὴν 

ἐσχάτην ὅτήλην ἔχων ἔχριμπτ᾽ ἀεὶ δύριγγα, Χοπορι 
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710 νῶν τε γαστρὸς ἀνάγκαις. 
χρονισϑεὶς δ᾽ ἀπέδειξεν ἀν, β. 
ἔϑος τὸ πρὸς τὸ τοκήων. 
χάριν τροφᾶς γὰρ ἀμείβων, 
μηλοφόνοισι μάταισιν 7130 

115 δαῖτ᾽ ἀκέλευστος ἔτευξεν" 
αἵματι δ᾽ οἶκος ἐφύρϑη" 

Απᾶρ, ὟΙΙ, 8, 21] ἐξαυλίδεται εἰς πώμας ὑπὸ τὸ 
Παρϑένιον πόλιόμα ἔχουσας,, νἱο! οἱ οι ἀπο Εὰγ, 
ΚΥΚΙ. 406 ἄλλοι δ᾽ ὅπως ὄρνιϑες ἐν μυχοῖς πέτρας 
πτήξαντες εἶχον. ἴθεῦον ἄθη ΔΟΥΒΓΒ θεῖ πολέα 5. 
Ζὰ ὅορῃ. ΚοΙ. 1670. Δίδηῃ δαί ον αἴ ἣν, ἅπάρυπ 

Ύ0]Π16η.. νυθίοῃθ Πογ διὸ Ῥεῦβ. 048 Πηάεοί: ἀοοῦ 15ΐ 
Κεῖπο Αδπάογαπρ πόιῃΐσ, ψεοτρόφου νεῦρὶ, 5160, 339 
ἀρτιτρεφεῖς. γαστρος ἀνάγπαις, 5. Νίατ(ι. ΟΘᾶπιπι. 
Ὁ. 9917. 

Υ. 711 ἢ, ρσοζοϊ σοῦ (το σουνου θη) Ὁ 6. ἰοσία 
([6 νυ Ὁ. δ΄ δὴ ἄθῃ Ἴδρ οἴπθὴ ϑίπη, ἄἀθὺ σοιηδβ ἰδῇ ἀδπὶ 
ἄον Αδἰίοση. ἔϑος τὸ πρὸς τὸ τοκήων πάρα ἴθ 465 
ὝΟΥΒ65 ὑγοσοη βίαι ἔϑος τὸ πρὸς τοκήων φϑβομηῖο- 
θ6η, νγοΐαν ᾿τθὰπ ἔϑος τὸ πρόδσϑε τογιἤων νογρθβομαροπ 
'ἢαΐ, τὸ Κοππίθ νγεροπ ἀθ5. νουμογροποπάρη τὸ ὑπ νγ8- 
δθη ἀδν οὐβίθη ϑ θα ἴπ τορήων ἰοἰομό δυβίδ! θη, 

Ὗ, 718 ΠΠ Ῥδηκ [ὔν 416 ΡΙ͂Θσα πᾶιη!οἢ νουροϊοπά 
Ῥογοιίθία ( θεγοιίθί ) δὲ ἀσγοι βομδαϊπιογάθπάθ ΕἸ θο μοι 
(ἀστοι ἔγθοῆεη Νίογα ἀθὺ ϑομδαῖθ.) οἷη ΜΔ ἢ! ὑποθῇ οὶδ- 
5θπς: τὸ ΒΙυῦ ΔΡ6Υ ννᾶῖὰ ἀἂ5 Ηδὺβ ῥείοοϊκί. ὅν, 
χάριν γῶὼρ τροφῶᾶς ροροῆ ἄδῃ ψεῖβ. γῶρ ἰδ Πἰπίου 
ἀὰ5 χυγνεϊί νήοτγί Ζὰ βθίζθῃ, 8, Ζι Ὗ. 771, Ομοορι. 90. 
'Βορῖν. ῬΠΙ. 9218. Ζα χάριν τροφᾶς ἀμείβων νετρ!. 
ΟΠΙΟΘρΙι. τ84 παλίμποινα ϑέλων ἀμείψει, βρῇ. ΕἸοΚίν, 
194 ὦ παντοίας φιλότητος ἀμειβόμεγαι χάριν, ππίθῃ 
«ὃς 1240 ἀγαϑὰ δ᾽ ἀμείψομαι. --- μηλοφόγνοισιν 
ἄταισιν (τη. ἄται5). γγὰ5 ἄθπὶ δίοίγυπι οπίσοβθη 
δῦ, πᾷ ΦὈθη8}}5 θὰ μηλοφογνοις ἄταισιν νοιὰπάοτί 
ννογάθη Κὔππίθ.. μαῦ πιᾶπ ὙΥ0 ἢ} Οἶπθ ρββϑθπάθῃ ϑ'πη ἴῃ 

μηλοφόγνοισιν ἄγαισιν (8. δὰ Ὑ. 1380) νογνναπάεϊ, 
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ἄμαχον ἄλγος οἰκέταις 
μέγα σίνος πολύχτονον. 
ἐκ ϑεοῦ δ᾽ ἱερεύς τις ἄ- 1388 

120 τας δόμοις προσετράφϑη. 
Παραυτὰ δ᾽ ἐλϑεῖν ἐς ᾿λίου πόλιν ότρ. γ΄. 
λέγοιμ᾽ ἂν, φρόνημα μὲν νηνέμου γαλάνας, 

140 

ἀχασκαῖον δ᾽ ἄγαλμα πλούτου, 

0 Βᾶθ6Ὲ μηλοφόνοισε μάταισιν φσοβομνϊοῦεπ, Ν᾽ υπᾷ 
ΜΙ Κοππέρη θοῦ γθυυυθοῦβοὶ  νυογάθπ, ὑπᾶ βἰπᾶ οἵξ νεῦ-π 
ὙΥΘΟΠΒ6] 6 νυογάθη.Ό ἴσερεν ματῃ 5. χὰ ΗΙκ, 791. 6. 
Ῥδοίσ]β βομοῖπο πυθρεὲη ἀον ἀθτίσθη Ὕεγ56 ταὶπ 5αυῃ ΖῈ 
τηὔξββαπ, [π αἵματι δ᾽ οἴκος ἐφύρϑη {εἶξε εἶπ πϑιιθβ 
Θυθ]οοί οἷη. 5. Ζζὰ 5΄᾽6 Ὁ. 4158. Ῥίοβα γογία βομοίπθῃ 
Ζὰ Ὀααἀδαΐθη, ἀδΐα ἀογ [μῦντα δαοῖ ἀϊθ ἀδ5 δι θθυγοἢ- 
Ὠδπάθῃ Νίθηβομθη πίομύ νϑυβοποπύ μα θ6. 

Ὑ. ΤΙΥ Τῇ. εἴπ ἀπθοκβιηρύθαγεβ (απυνὶ θυ βίθ 10 }|65} 
1μο] ἃ ἄεη Πδυβ υυομπθυη ἰδ ἀδ5 σαυνα!ῖρα υἱθὶπιογάθπᾶβ 
Τ]}0861}1} (ἀον Ἰμῦντ6 ): γὸπ εἶποπὶ Θοίίε δΌῈ γα εἴ 
815 οἷπ Ῥυϊοβίον. ἀθσ Αἰθ ἄθιὴ Ἠδυβε ζυρενεπάθί {(Ζὰ- 
δεβαπαι). ἄλγος οδ]εοϊν: ΟΘερεπβίαπά 465 1,εϊ465. 
σίνος ἴὺν Ὑεγάογθοσ, υῦἷῖθ δέξοσ, πολυκτόνον., δον. 
πολύκτονγον. ἹΝΙπιηΐ τηϑπ ἀΐοβοβ δυΐ, 50 ᾿ἰδί ἄδι 5''πῇςξ 
εἶπ ὈΠροῆθυγοβ 1μοἰὰ ἄδη Ηδυβθθνυυομηθγη ἰδέ ἀθὺ στοίθθ 
ἀὐυγοῖν υἱοῖς Μογάϊμῃαίθη νογυγβδομία ϑομαάθσπ, ὍοοΒ 
Βομϑίηΐ ἴθπθβ ὕεββοσ, ἔξ ϑεοῦ, νεγρῖ. Υ. 730 πομπᾷ 
“Ἰιὸς ξενίου. ---- ἱερεύς τις "Ατας εἷ5 εἶποι, ἀθὺ ἀυγοῖ 
Βοῖπθ Ορίου ψεγάθεθεπ Ὀγϊπσέ, 5. ἄβη!ομοα σὰ 160. 
60. προδετράφϑη παθα ἰοὴ βίαίέ προσετράφη . ντὰβ 
ἀεπὶ Νίθίγυπη απίροσθη ἰδέ, ὑπ εἶπθη υὐθηΐσοῦ σαΐεπ 
Θἴηη σἰθθέ, ρεβοβγίθθεη, ἘΠ Κδιηπις νὸπ προστρέπειν. 
Ὄερθειν ἀΐε ἘΌτπὶ νεγρ]. Ηοπι, Οάγββ. ΧΥ͂, 80, τραφϑῆ- 
γαῖ, Ἡετοοί, 1, 7 ἐπιτραφϑέντες, ΤΥ 12, ΙΧ, 560 
τραφϑέντες ἃ. ἃ. ΜΠΙΠάΘΥ νυδῃγβομϑῖπ!οἢ Πα τηδπ προῦ-- 
ἑτρέφϑη υπὰ προσεϑιρέφϑη 5Βομγεῖθθῃ ὑτ θη. 

Υ. 721 ἴἴ, εὔϑηβδο θεν πιδοϊέδ ἰος υυομὶ θα μαιρύθῃ, 
ἀαΐα δ'6 (ἀϊδα Ηρὶομδ.) φθκοιπηθῃ Β6Υ ἷπ ἀἷθ Π]οηδίδαί, 
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μαλθακὸν ὀμμάτων. βέλος, 
720 δηξίϑυμον ἔρωτος ἄνϑος. 

τοϊξ οἴποη Ξΐππθ ΖΌΥΔΙ Ὑυϊπϑ. ον ΝΘ υθσυαἢθ, τηϊύ βαηΐ- 
ἰεπὶ ϑ'οἰπηππον ἄἀθ5. Εἰ μαη5. (1π ΠΙΘΌ]Ιομοπὶ ἀπά γοὶ- 
οἴθη Θοθιηῦσοκα, βομῦπ πἀπᾶ τοῖο σοκιοϊἀθέ )9 ποῖ τ}}- 
ἄδθιῃ Οἰδβοΐοβθα (ΒΙ|10Κ6.) ἄθ ἄυροπ, τηϊΐ Βογνογναῃ- 
ἄεπάον 1,16 65 Ὁ] π6 (1μωϊο τς): ἀοοῖν --- παραυτὰ 
Βομοϊηΐ ᾿ΐθὺ ΘΡ 6150 Ζὰ Ῥοάθυξεῃ; πϑ!οἢ ἄδπι ᾿μὄνγθπ 
δ᾽οίοῃ. παροὶ ἴῃ παραυτὰ μαΐ ἤμκι: γογΡ Θ᾽ οἰοιάθ Καῖ, 
ΑΘΒη οι Ππάοέ 5ἱοἷι αὐτίκα, εὐϑυὺς, εὐδϑέως φσεουταπομῦ; 
ψ οἱ ο δυοὴ ἄρτι ἀπίοη Υ. 977. Οἰοννδμη!οῖ ΠοΙ[5 
65: ὙΥδηγο πα οἰηθθ ΑἙσοηΡ]1οΚ5.. πὴ ΑΘρθηθ]οΚο, ὙΥ16 
Ἐπ. ἀπά Βε. ΧΧΥ, 5. παραυτὰ δ᾽ ἡσϑεὶδ, ὕστερον 
στένει διπλᾶ, Ππμς α. Δεϊβίοογαί. Ρ. 612. 
(πᾶ. παρὰ ταῦτα.) ῬοΙγθῖοα Υ, 9ὅ. 12. Υ, 107, 
ΘΠ δεν ὉΠΕΥ ΟΠ ΕΠ... Ὁ... 65 71...19 1μεῖρζ. ᾿Αὐδὸς 
8 ἢ. τηϊύ οἴποὴ ἀαζΖυίοίθπαάθηῃ Νοπιθη, 5. Ναί. (αυϑιηπ), 
ᾧ. ὅδ88. ο, β. οὔδν τΐέ ΘἰπΘ πὶ Οθῃτ να. ννῖθ Ἐρἰ δέ, 
Βοοταί. 11 ἥκοντες παραυτὰ (4. ῖ, ἐγγυξ) τοῦ 5α- 
γεῖν, τερον. ΝΝαζίαπχ, παραυτὰ τῶν συμβαινόντων». 
παραυτὰ τῆς κινήσεως, αἃ. ἃ. 8016 ἀΐεξε Βεάδαίαηρ, 
πη! 1οἢ : Γν ἀθη ΑὙΡΘΠΌΙ]1ΟΚ9 δὰ ΚυγΖα Ζοῖί, ἀὰο ἢ ἴον 
δίας πάθῃ, 50 πιδοϊέα ἰοῖ ἀὰ5 Κοπιπιὰ πδοὴ λέγοιμ᾽ ἂν 
δίγεϊομββη ὑπὰ φρόνημα μὲῖν δοηγοῖθθη, ἄθηπ ἀἄδπη ραίβξ 
μὲν δὴ ἀϊθβοσ (66 πίοιέ, τὔθογιρσοπα Καπη ἀὰ5 Ῥτο- 
ποῖηθη 26 ἢ] 6π, ἀὰ οἵξ Ζιμη  οΥθο οἷπ οπύξογπίθς ϑ αδ]θοί, 
δυΐ γνϑίομθ5. ππδῃ υυϊθάθυ Ζσυγὰοῖ ΚΟοιμημιί, Ζὰ ογσᾶμΖαῃ 15, 
8. Ζὰ Ῥγοιη. 82, δυοι ἀπίθη σὰ Υ, 1353. δ᾽ ἐλϑεῖν 
ἀπ ἱπ ἄο Οεροηβέμορια δ᾽ ἐν βροτοῖς ΕἾοΥ.. νγᾶβ 
10 τὴς ἃπάθγῃ Δ ΘΠΟΠΙΠΊΘῺ μαθ6, Ὑἱοίοτ. υπὰ Εάτη. δ᾽ 
οὖν ἐλϑεῖν υπᾶ ἴῃ ἀον Οερεπβίγοριο δ᾽ ἐν τοῖς βροτοῖς, 
νἹϑ! ]οἰο τη οἴπδπ, ἔγϑῖ ]οἢ δοι! δοῃέθῃ, Δ 1 ϑοθθη ΓῪΙ- 
Ἰηθίου Ζὰ Ὀι]ἄθη. δύ ἀἴθθθβ Ἰθάοοίι ἀδ5 δομίε, 50. ἰδέ 
τοῖς ὙΙοί. ἀπά ϑίδη!ου ΟΖ Ιθα παραυτὰ δ᾽ οὖν 
ἐλθεῖν --- ἐς Ἰλίου πόλιν. υπὰ ἴῃ ἄεγ Οοβθηβίγορθ 
παλαίφατος δ᾽ ἐν τοῖς --- βροτοῖς γέρων λόγος, ἀπά 
ἴῃ ἀοΥ Τπαὺ Καπη τηδῃ ἀἴδ5. ὑπ 50 ᾿πθῦν ἔν ἀἀ5 δοϊιίβ 
Ἰια! θη. ἂὰ ἀἴθβοὶῦθ Ηδηαβοιυ Ν. 424 υπμά 42. ἐθθη 
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παρακλίνουσ᾽ ἐπέκρανεν 
δὲ γάμου πικρὰ τελευτὰς, Π1 7468 
δυσεδρος καὶ δυσόμιλος, 
συμένα Πριαμίδαισιν, 

190 πομπᾷ Διὸς ξενίου, 
ψυμφόκλαυτος Ἐριννύς. 

80 τους υπᾶ οὖν δυρὶϊκέ., 5. ἀαβεϊδβέ. {9ε6θὲγ Ἰλίου 
πόλιν 5. σὰ Ῥεῦβ, 540. λέγοιμ᾽ ἂν Ῥδβομθίάπεὺ δἰ5 
λέξω. 5. τὰ 5160. 8ὅ7. 16 Ασουδαῖδνε φρόνημα, 
ἀπκαόσπκαῖον ἄγαλμα α. 5. νγ. 5ἰπᾶ Αςφουβαίϊνα ἄεν Εἰἷ- 
Θοηβομαίς, 5, Ζὰ 5160. 604, μὲν επέβρυϊομδβε ἄθπὶ δὲ 
Ὑ. 727. ῬὍεν Θδηϊνυβ γηνέμου γαλάνας ᾿ἰεύ Θεηϊ- 
{ἶἰνυβ ἀογ Βεβομδοπῃεῖς σὰ φρόνημα, πλούτου σὰ ἄγαλ- 
μα ρεμῦτγιο, 5. Μίαζῃ. απ. 8, 3516, ἢ, ὀμμάτων 

βέλος, 5. τὰΘ Δ, 2851. ΜΝίαπ Καπη δυοῖ Υ. 792 υπᾶ 
193 ἰπ χυυεὶ ἜΠΕΙ6 ἐποῖϊθη : λέγοιμ᾽ ἂν, φρόνημα 
μὲν --- νηνέμου γαλάνας υπᾶ τέτυκται, μέγαν τελε- 
ὀϑέντα φωτος ὄλβον. ὑπ 50 ἀἴὰ Αὐδρᾶθβῃ ἀδ5 ὙἹἱοί. 
ππᾶ ϑίδη]ου. 

Ὑ, 7206 1 ἀρνί ομοπᾶ ζπάρυβ εἰπεομίασοπα) θ6- 
ὙΥΪΓΚία 516 Ἰθάοος αἴθ Αὐδσᾶηρα ὈΪ ΕΣ (δὰ ΒΟ πιο ἢ 8 
Ὕγ εἰ56) ἀθγ Ἐπιθ, 815 βοῃ πη ϑαβδῖπ (ΠΕ γσονϊη, Εἰπ- 
νοΟΒΠοτῖη} ὑπἃ 5οΒ πη Οἰαποββδίη Ζυθιθπα ( σεμϑμέ) 
ἄδθη Ῥυϊδιηϊάθη ἀυγοῦ αἷθ Θοπάυσπσ 65 σδβίϊομοπ Ζδαβ. 
εἶπθ Ὀγδυϊθενεϊπία {Προ Κββε ουῖη, παραπλίνουδσ᾽ 
(ΕἸον. παρακλίνασ᾽ ) 51εἰ ΕΓ Ἰηίγαπδῖεῖν, Ὑήεσοπ 
δὲ πϑοῖ ἄδπὶ Ζυνθιίθη Ὑγογία ἰδ σϑυν ποῖ Πϊηίον πα- 
ρακλίνουσ᾽ ἱπίογρυπρῖτε νγογᾶθπ, 5. ζὰ Ῥγοπι. 471. 
πικρὰς (ΕἾον. πιριροῦ) ντὰβ σερὲπ ἄδ5 Ὑδγβιπδδίβ ἰβί, 
ὑπὰ νίεσεη τελευταὶς εηίβίαπά (θεν ἅδη! οθθ ἘΘΉΪΟΥ 5. 
“Ὁ. 1186. ΤΊ19 1. ἨΜΕ 66. 199: ΡΝ, 1594: 9685, 

Ῥεγβ. 936, ΟΒβοερῃ, 895. ϑορὶι, Κοὶ. 1678), Βᾶθα 1οἢ 

ἴῃ πιρρεὶ, νεθὶ θα δά νθγθια βοὴ βτθμέ, νϑυννδπάο! : νεγρὶ. 
5οΡῃ. Ττδοι. 96 τέλος δ᾽ ἔϑηκε Ζεὺς ἀγώντιος καλῶξ 
τ. ἃ. 5. Ζζὰ Ῥοῖβ, 912, ὕεθεν συμένα Πριαμίδαιόιν 
5. Ζὰ ΗΙΚ. 298. 1ῃη Πριαμίδατισιν ἰδὺ ἀϊ6 εὐβίθ 5 0108 
ῃδὸὴ ἀνγύ ἀδὺ ΕΡΙΚΟΙ ἰᾶπσ σοῦγαυοῖξ. Ὑγ16 Ὑυδθγβομθίη-- 
ον Οποθρα. 938, ὕδθεον αἷθ Βεἀοαυΐυηρ 5. Ὁθεη Ζὰ Υ͂. 
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παλαίφατος δ᾽ ἐν βροτοῖς γέρων λόγος Τὅ0 
ἄντ. γ΄. 

τέτυχται, μέγαν τελεσϑέντα φωτὸς ὄλβον 
τεκνοῦσϑαι μηδ᾽ ἄπαιδα νηήσκειν᾽" 

790 ἐκ δ᾽ ἀγαϑᾶς τύχας γένει 7δῦ 
βλαστάνειν ἀκόρεστον οἰξύν. 
δίχα δ᾽ ἄλλων μονόφρων εἶ - 

525. πομπᾷ Διὸς ξενίου, νεγο]. Υ, 719 ἔς ϑεοῦ,. 
ψυμφόπλαυτος νυἱτᾷ ἀἴ6 Ηδίδπδ σεπᾶπηΐ, νν6}} 416 Βυδᾶυΐθ 
ἴντα Βιδυϊρσαιηθ. αἴθ ὙΥΘΙθῸΓ ἴῃγο ΜΙἄππου ἵπὶ Κυϊθρθ, 
ΘΙ οΥ νοὰ ον Ηρθίθμᾶ που εϊσοί ἢγ νυογάθπ ννϑῦ, νϑὺ-- 
Ἰογθη, [ν᾽ 5'οῖ. βϑι δύ ἀθὺ ΘΚΙανουοῖ θηΐσοροπ Ζὰ 56 }}6Π. 
απ ὕροϑν 16η6 4150 ἃ15 ἀ16 γῇ θ νη γον Ἰμοϊάθπ χὰ 
ΚΙασθη παίίθη, ἐρινγυϑδ. {9π|161155{{ογ]η, 5. ὅΌΡ ἢ. ΕΠ] οἰκί, 
1090 διδύμαν ἑλοῦσ᾽ ἐρινγύν, Εν, Οτοβύ, 1390, 

Υ. 732 ΤΠ, 415 υγρορυίϊθβοη (εν διηε. ᾿ἰπρϑύ θ6- 
Καπη6) ΔΡ6Γ ὑπέρ ἄδθπ ϑίθγΠ]οθη Ὀεβίθ με οἷῃ 6 Ὁ 
ϑργθοῃ, ἀδίβ στοίβοοννογάθπθθ ΝΘ πβομθηρι οΚ ΚΊΠαΘΡ 
(ΠοΙρσοα ) πᾶθ6 ὑπὰ πιομύ Κιπάθυ]οβ. βύθυθθ 5 85 (π80}}} 
δσαυΐίοπη ΟἜαβομίοκα πδι! τοῦ δγννᾶοῆβα ἄθπι Οϑβομ)θοῆία 
ἀπο β {Ποὺ (ἀποπά!οῆ6.) ΠΥ 58]. ἴὔθοὺ ἀϊθ οῖθ- 
ΔΌΌΒΘΙΙυπρ απᾶ ἄθεον ἀϊο [μοϑατ δ᾽ ἐν τοῖς βροτοῖς 5ιαϊέ 
δ᾽ ἐν βροτοῖς 5. τὰ Ὗ. 72]. τεῃνοῦσϑαι μηδ᾽ ἄπαι- 
δα ϑνήσηξειν., νυβίοιιθα Ποῦ ππθίδρμουβοῦ βίεμς, ννῖθ 
δ ΠΆΠΙΟΠ 65 οἵϊ, γογοὶ. Ὗ, 7529 Πἴ., Οποθρα. 80] γέρων 
φόνος μηγιέτ᾽ ἐν δόμοις τέτοι, απὰ ὥδεον ϑνήόσηειν 
χὰ Ὁμοορ. 849. δηιμᾶϊε οἷπθ ΕἸΠῈ ἀογ δά, νυῖθ 
γνωτὰ κούκ ἄγνωτα ϑορῖι. ΟΙά. 58. ἑκόντα πούυκ 
ἄκοντα 485. 1950 ἃ, ὅξίον ς δον ΑἸβοῦ. Ρογρ. 720 μονάδα 

ἔρημον οὐ πολλῶν μέτα; ἔαμι. ὅ. ϑελούσης οὐδὲ πρὸς 
βίαν τινὸς, 50 ϑόρῇ. ]θοίχ, 131 οἶδά ΤῈ καὶ δυνίημε 
ταδ᾽΄, οὔτι με φυγγάνει 9291 ἔξοιδ᾽ . οὐ λάϑει μ᾽ 

ἩΡῸ Τί δοῖ. 995 ὁρῶ --- οὐδέ μ᾽ ὄμματος φρουρὰ 
παρῆλθε, ῬΙΝΙ, 206 ΠϊῸ 5. πιρὲνῦ σὰ Ομοθρι, 5319. 
δὲ ἄθιη ϑ΄'πθ πδοὴ {ὑγ γερ. 5. Ζὰ Ῥτοιῃ, 198. 

Υ. ΤΟΊ {{{ αὐννθϊομθηα ἃ ῸΓ σὸμ ἃπάργπ Ὀΐπ ἴ0ἢ 
εἴρπον Μεϊπυησ : αἴθ τυ ]οβα πα σοθὶογ Ζυνὰν Μ6- 
ΤΟΥ͂Θ ΠΔΟΪ 5 ἰῆγοῦ Αὐτῷ Ἰοἀοοῖ, ΟἸοϊοιθπάθβ (Πὰς φυναϊ 
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εἰ. τὸ γὰρ δυσσεβὲς ἔ ἔργον 
μετὰ μὲν πλείονα τίκτει, 

140 σφετέρῳ δ᾽ εἰχότα γέννᾳ. 1600 
οἴκων γὰρ εὐϑυδίχων 
καλλίπαις πότμος αἰεί. 
Φιλεῖ δὲ τίχτειν ὕβρις στρ. δ΄. 
μὲν παλαιὰ ψεί - 

71 ἕουσαν ἐν καχοῖς βροτῶν ὕβριν 166 
τότ᾽ ἢ τότ᾽ μ ὁπόταν τὸ κύριον μόλῃ. 
νεαρὰ φάους κότον 
δαίμονά τε τὸν ἄμαχον, ἀπόλεμον. 
ἀνίερον ὥράσος, τῖρ 

ἘΌΙσ απ. ἀοοῖ 5οὨ πη πὶθ ΠῸΪ, Ὑνῖθ 65 1ῃν Ζυ ΚΟιηπι) 5 τεοπέ- 
ψευδῃγεπάθη ΗἩδυβευμ 8150 ἰδέ βοπῦπευ ΚΊΠΑΟΥ ἴμ008 
βἰείβ. (θγαιβ ἔο] σέ, ἀαἷβ ρϑύθοιξ γϑυ δ γεπάθη ΕΠ] 1θπ 

ἄδ5 ΟἸοκ συΐον ΕΘ] σε ἴθγεβ σογθομέεη Ὑ  υ δγεη5 150). 
θεοῦ ΟἿΟΥ ὙΠ] βασθη: ΝΙοδῦ δὰ στγοίξεῃη αἰᾶοκα οηΐ- 
δργὰπ βρᾶξογ ΕἸεπὰ υὑπὰ Τγῦθ58] ἀεπὶ Ηδυβε 465 Ῥηδ- 
Τη089) ΒΟπάθυῃ 805 βοβ]θομέεπ ὙΠδίθμ, 50 τυῖθ προ κεῆγέ 
δυο ΕοΙθεπ δΔ5 δἄδὶη Ἐπδίθπ επίβρυϊησεπ. ἴεθεγ 
τίριτει, γέννᾳ υπᾶ πκαλλίπαις Β, σα Ὗ. 152. διαί 
τὸ γὰρ δυσόεβὲς Βαῦ τπᾶὰὴ τὸ δυσσεβὲς γὰρ νεβεῃ 
πιγιρεὶς Υ. 727 βοιγεῖθεπ νυν θη, ἀοοἢ 5. ἀδβειθβί. [ἢ 
μετὰ μὲν πλείονα τίκτει Καπμ τπᾶπ εἶπα ΤιοΒῚ5 8η- 
πΘΏπηθη (5. σὰ Ῥζοῃ. 1062). 806. δυο μετοὶ δάνογ- 
ῬἾΑΠ 5οἢ νευβίθμθπ. μὲν 50}]{6 οἰ βθμτ οι ΠδΟΝ πλείονα 
βίβμιεπ, 5. Ζὰ ΗΙκ. 886. γὰρ ( ἀαξῶν δ᾽ ἄρ᾽ ϑιδῃ] ΕΥ̓͂ 
πδοὴ (ὐοπ͵]δοίαγ ) πδοὸὴ οἴὔεων Πεϊ[βέ 8.150, 5. Ζὰ ΕΓΒ. 
164 υπὰ οὔεηῃ Ζὰ Υ. ὅ47. οἴπων εὐϑυδίκων β' πᾶ 
(εηϊίνε ἀε5 ΕἸρεμίμυμηβ, 5. Ζὰ 5160. 4. αἰεὶ (-ο 
Εδτη., Ὑ]οῖ. ἀπᾶ νυἱϑι!δἰομδε δυοι ΕἾοτ.) μέ τπᾶπ 'π εξ 
νεγᾶπάοσγί, ἀοοῦ νεῦρὶ. Ῥγοιηθίῃ. ᾿γομη. ΒΓ, 178, ὉπβοΥθ 
Ὑοτγθᾶὰθ σὰ ϑορὰ, Κι. ΟἹά. Ρ. Ὑ11. 

Υ. 1458 ἢἶ, ε5. ρῆεσε ἃθεὲῦ Ζὰ δὔζοῦσεπ ἴΠεῦεγ- 
τοῦ νγεπϊσβίθῃβ {γμεγοσ Ζοϊξ Ἰυπσοη ΠΠεθευπυίῃ. Ὀεῖ 
ΒΟΒΙε μέθῃ ἀοὺ ϑέεγθ!οῖθπ, Ζὰ ἀἴθϑοὺ οὐδ ἴεποὺ Ζεῖϊς 
( ἔμ οἄδῖ βρᾶξ), νεᾶπῃ ἀδὰβ Εἰπίβομεϊάθπάς (ἀθν τθομίβ 
Ζεϊέραηκι) σεκοπιπθη. ἔπη ἃ [ἱομία (1π ἀον δυξεπά 
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750 μελαίνας μελάϑροισιν ἄτας, 
εἰδομέναν τολεῦσιν. 
“ίκα δὲ. λάμπει μὲν ἔν ἄντ. δ΄. 

βοίηθς. Ῥδβθυηβ ὑπᾶ 16 ῦ6η5) ἃπ Τύοκα πὰ δὴ δοιὴ 
Ῥαϊμηοη. ἄδπὶ΄ προ καμρεθαγθη., ὉΠΌΘΚΥΙΘρΌΆΓΘα,, 46Πὶ 
π᾿. ο ἴσο Μυΐ6 (ἀθν ἘὙΘΟΙ 610). ἄθη ἔδν Ηδυβοῦ 

ΒΟ ννυΖοη ὟΥ οΥ ὈΠΊ556η. (νγθ ἢ δ ἀ16 Εἰ ΔΙΏ1Π16η, ἴῃ ἀσθποα 
516. Βουυβοῆθη, ἴῃ βοιγθοκιοἢθ5. Ὑθγάθγθθη βιὔγζθη) ἃμη- 
μοὰ ἄθη Εγζουσοῦθ (ἄεπι {τ πούοη {Ποθοειπαίμο., δι 
ἄ6πὶ δἱ' επίβίαπά). θοῦ δῖππῃ ἰδ : ἴῃ ἄθπὶ ἤδιβο ἀθβ 
Ῥυϊδιηο5. ὙΥΔΙΓ Ὑ0ὴ ἰθίον ΤΠ ὈΘγ ἢ ΘΠ ΘΙ ἢ... νγ61- 
Οἰου διοῖ δυΐ ἄθη Ῥαυὶα θογρίησ, ἀοὺ Πἰπέου ἄδῃ {ῦ- 
Πογθῃ ΕἾ θυ! γ 5665 Οθβοδθοῃίοβ δα ΤΠ ἄοκΚα ὑπὰ ἀδη- 
Ποῖ πἰον χυγάοκθ!θθ. ἀροῦν ἀδάσγοι βοΐῃ δι ἴῃ ἄακ 
Ὑεγάθιρεη βἰθγζίθ. μὲν Πἰπίεσ ὕβρις μαΐί Κοίπ δηΐ- 
ΒΡεθοιθπάοβ δὲ πδοὸῖ δῖο ἢ}. πα Βειίδές ἄθυ ΤΠ θοτιαία 

υυϑηϊρβίθῃβο ὙυΘΩἢ ΔΈΟΙ ὨΙΟἢ 5. ἃπάθγθβ, 5, Ζὰ τοι, 755. 

ἐν κακοῖς βροτῶν ἴὰν ἕν κακοῖς βροτοῖς. ----ἰ τότ᾽ 
ἢ τότε 5. δὰ ϑόρι, ΟΙά, 860, νγοβθι "δέ πιὰπ Ἠΐς, 42 ὅ 
ἢ) τοῖσιν 7) τοῖς (τ γ8}. ἌΡΟΙ!. ἈΠοα, 11, 160 αἰγιάλῳ, 
τῷ τῇ καὶ τῇ πρυμνησε᾽ ἀνῆπτολ ΟΠιορρὶι. 548 τούσ-- 
δὲ --- τοὐόδε, 1029 νῦν --- γῦν, Ῥλαγ, Απάτοπμι. 1139, 
ΗΕΙ. 840. 719 ἐκεῖσε μῳπεῖδε ᾿ϊηζυίσθῃ Καηῃ. ϑίαίξ 
ὅταν μβαλο ἴομ Ὧδ5 Ὑδυβηιλα πο γ ρθη ὁπόταν δΘβο 6: 
Ῥδθῃ. τὸ κύριον ννὰβ ἢ πυρία ἡμέρα. --τ γεαρὰ 5ιἰεἰιξ 
ΘανοΥ ΙΔ 15ο ἢ πᾶ μαῦ ἄδθη Οοηϊίίνυ ἀοΥ πᾷθογοη ἀπ- 
δᾶῦς φάους Ὀεῖ 510. κότον, ἀπὰ ἀϊα δυίσθη ἀοουδα- 
να βἰπά Ασουδαίίνα ἀδν Βοβοβαϊθηηοῖῦ Ζὰ εἰδομέναν, 
γυθίοδοβ βίο δυῇ ὕβριν Ὀεζίθιί. δαέξμων νυϊνὰ ϑράδοϑ 
δοπαπηΐ, 5. ἀθπη]οθ5. Ζὰ Υ, 638, μελαΐνας μελάϑροι- 
ιν ἄτας ἰϑβὲ Αρροδβιίΐοη Ζὰ κότον ὑπά ϑράσος. --- 
εἰδομέναν ἀμιποὶπα, δ]οϊομοπᾷ, 5, Μαί. Οαγαπμῃ, 8. 
291, 8. 460. 80 διοῖ Οἰιοαρῃ. 174 προσείδεται. το-- 
δ μα βίαϊί Ὧ65 ϑ᾽ησυίανῖθ, ἀὰ ὕβρις Ὗ, 743 ἀατυπ- 
ἴοι Ζὰ νϑυβδίθῃθηῃ 156, νυἱβ ἃθη} 165. οἵ, 

Ὗ. 152 {ἶ ἀϊε ῬΙΚῈ 06. νογογοϊίες α]αηΖ 'π νοτ- 
τὰ ομου θη ὙΥ ομπυη ρθη (γογβομαῦῖο Εἢγθ ὑπ Αοβέυπς 
ἄἀθπ Οδγθομύϊ ο Κοὶς ἰΘθοπάθῃ Βοννομπθγῃ ἀὐγείσος Ηὰυ- 
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δυσχάπνοις δώμασιν, 
τὸν δ᾽ ἐναίσιμον τίξι, βίον. 718 

700 τὰ χρυσόπαστ᾽ ἐσθλὰ σὺν πίνῳ χερῶν 
παλιντρόποισιν, ὅμ- 
μασι λιποῦσ᾽ . ὅσια προσέβα, τοῦ Ἐ ἢ 
δύναμιν οὐ σέβου- 780 
ὅα πλούτου παράσημον αἴνῳ" 

απ). δἰιγ ΑθῸΥ ἄδβ γβομέπιββῖσϑ [6 θεπ. λάμπει βοβεϊπέ 
ΒΙΘΓ ὑγδηϑιιῖν σΘΠΟΙΠΠΘη υϑογάθπ ΖῈ Πηϊϊ556 9 νγῖθ ΕἾῸΓ, 
]20η. 475 ἴἰ, τέκνων οἷς ἂν παρποτρόφοι λάμπωσιν 
ἐν ϑαλάμοις πατρίοιόσι γεάγνιδες ἧβαι, Απάτοπι. 777 
εἷ δ᾽ ἀρετὰ παὶ ϑανοῦσι λάμπει, ἀδῖιοι διοἢ τς ἄδπὶ 
ἈΑσουδαίνυβ, 6 Ῥεϑῖβ. 168, ἔν, 710η. 829 ἔ, Ηδείεη, 
1142. Πκορῃγοη 1091 (ἐκλάμψουσι), ῥιοέκον. Ερίρτ. 
15 Σπάρταᾳ ἔλαμψε πκῦδος, Ατγίβιποη Ερὶρ. 1. παῖς ᾧ 
παλὸν ἄνϑος ἔλαμψεν Ἔρως, Απεραίΐεν ἜΠ658. ΕΡρίβτ. 
18 λάμψω φέγγος ἀπουσίϑεον, ἀπά αἰ Ῥαδείναπι λάμ- 
πεόϑαι. 8. δύο οθϑθη Υ, 287 ἀντέλαμψαν. Ζα νεγ- 
δἰείομθη ἰδῦ δυο ἀστράπτειν, 8. τὰ Ρτομι, 856, φλέ- 
7ξιν. 8. σὰ 81.860. 494. 

γ. 7595 ΠῚ ἀδ5 σοϊάνονζιοσία Ἠομο ( Βοῖοδθ, δοῦ- 
ΠΟΏΠΠ6}) πϊῦ δόμα ἀεγ Ηδηάθ (ἄθϑβοη Ἠᾶπάθ τηϊ 
ΘΒ! Ὀεῆροκέ 51η4}) τϊύ ρανναπάέθῃ Αυσθῃ νϑ ] 556 η4, 
δοῃῦ β'6 (ννϑμάθῦ 816 510}} Ζαπὶ ΕἸ Γοπηηθη, οδἰπθβ δίδοῃε 
πού δἤγοημα ἀθ5 Βϑιοδέμυπι5. νύθῆη 516 σαυσδηαμπιδικί 
ἄυτοι ΝΟ γθάθ (ὑυθηπ πᾶ 1ὮΓ οἰνγὰ5 Βὅϑθβ πδοιγθάθῃ 
Καπῃῃ): Δ|168 Δ ΌΘΓ ἰοηκί 516. Ζιπὶ Ζ16|6 (8116 νϑγρὶ 
516). τὰ χρυσόπαστ᾽ ἐσϑλὰ Βάγη..) νγᾶΒ5 ἴθ 465 βίγο- 
ῬΒΙΒΟμοη δυβα5. νύθϑθη ϑβδίΐ τὰ χρυσόπαστα δ᾽ ἐσϑλὰ 

δυϊσοποιηπιθῃ μα 06. δὲ ννυγάθ οἰησθβοίζέ, νγϑῖ! ᾿ηᾶΠ οἷπθ 
γεγο πάυπρϑραΓΩΚΕΙ ὙΘΥΠ 56, 5. Ζὰ ϑ΄6 0. 524, υπὰ απη 
εἴπεπ ἰδ πὶ θβοθθπ "ΠΕ ΥΪπιθίοσ σὰ Ὀ]46π, τὰ χρυσόπαστ᾽ 
ἐσϑλὰ υπὰ ὅστα 5ίεθμεπ αἱβ Νδυΐγα δ]! σϑπηδῖπθι, 815 νυθ πῃ 
ἀδ8 Μίδβουϊηυμη ροβοίζέ νυᾶγθ. ἴθσεθεν. αἴθ Απγθὶδυηρ' 
γοὸμ σὺν πίνῳ χερῶν 8. ξὰ Υ. 446, ΗΙΚ. 600, πένοξ 
χερῶν νιϑϊαρδθογίβοι, νυῦῖθ μεαΐίνειν Υ. 9202 ἔ,, μέαόσμα 
χειρῶν ὄξει θεῖ Εἰυνὶρίάε5, αἵματε στάξοντα χεῖρας 
Ἰθσμ, 4.1 ἢ... γυοβθὶ υδέ τᾶ πδοίβθ 6, ἃ, ἃ.» 5. ΒΙοιμιΠε ὰ 
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100 πᾶν δ᾽ ἐπὶ τέρνα νωμᾷ. 
᾿γε δὴ, βασιλεῦ, Τροίας πολίπορϑ᾽, 
᾿Δτρέως γένεῶλον, 

σὰ ἃ. δ8ι, παλιντροόποισιν ὄμμασι, 5. πὰ ἩΙΚ. 158. 
ὕσια ἰδὲ ἄστοῖ ἀϊα ϑ'γηἰζοοὶβ φυνθιβυ! θὶρ, τοῦ Μϊηΐοῦ 
προσέβα, ννᾶϑ. τθᾶπ σοδίγ οι παΐ, οθμς [ἂν τινὸς ἀπᾷ 
ἰδ νοη ΠΣ ἴῃ τοῦ γογνναπαάοὶ ννογάθῃ, 5. ἅδον αἴθ Αο- 
οδπίπδύϊοη. Ἰηθῖηθ νονυγθάθ Ζὰ 5ορῆ. ΡΠ. 5. ὙΠ, ἄθεον 
416 Βίθι!αηρ Μδςῃ. αδιηπι. ὃ. 487, 6, Βεουηπαγγ νυῖ55. 
ϑγπί, 5. 448. δύο χὰ ΗΙΚκ. 209. τοῦ ου»᾽Ά Καμππ τμᾶπ 
[ὰν οὔτινος σοβθίζι δηβοθθι, 5. Ὁ δου θη. χὰ Βόρῃ. ΚΟ]. 
τό. Ἀοῖθισ ἀδ5. σὰ Ὗ. 1594. ὰἀπ5 Ζὰ ϑ'ορῇ. Απί, 740, 

Οἱἷά. 1501]. ννοβϑὶ "8 ἸΠ8Π ΘῈ 56 Υ ὈΉΒΟΓΘΥ 5.616 ποοῦ 
ΚΟ]. 702 τὸ μέν τις οὔτε νεαρὸς, οὔτε γήρᾳ “δημαί- 
γῶν ἁλιώσει, ΧΈΠΟΡΙΝ. Ἀπᾶρ. , 6. 192 ὡξ. ἔνα μὴ 
ρκαταλείπεσϑαι ἐνπάδε. 8ορῇ. ΑἸη θ82 ὡς αἰὲν οὐ 
μενοῦντα. πὰ ὅορῇ. ΕΗ], [084 χΖ. Α.. Ζὰ ΗΠ. 1218 

πἰηχυζάρθη Καπη. {76 06γ δ᾽ οὐ [ὃν οὐδὲ 5. Ζὰ 5160. 528. 
50 πο τὲ --- οὐ. 2. Β. ἀπίρῃ Υ. 1200 {, δύναμιν 
βίθῃιθ πιῖῦ δἴπθηι ἀορρεϊίθη Οἰδηϊνυ8. παράσημον ἃ5 
ΒΟΒΙ Ομ ῬοΖθιοῃηθί, 5. ΒΙοιμῆθια χὰ ἃ. 56, αἴνῳ ἀστοὶ 
Ἀδκβάθ, Ναοῆγθάβ, υΐ. Ἐπ ἰδὲ δἷηῃ νοοαῤωζίμπι πιεαζιιπι. 

Ὗ. 7601] οὐβομϑῖπῦ Αρδιποιηποῃ δα δἴπθιῃ ὕὕδρϑη (Υ, 
884 υἱἷβ Χουχεβ ἰῃ ἄδθη Ῥούβθίη, 5. ἀἄδ85. ζὰ Υ, 873) 
τἀπὰ ποθθη 1ἢπ|, 6 65 βοϊοιηΐ, αἴ6 Καβαπάνα (Υ. 9928 
{.. 1009, 1024, 1040.) πιϊέ οδἴπριη ϑίαθθ ἀπά δἴπθῆι 
Του θθουκύδηζθ πὶ ἄθη Ηδ]5 (Υ, 1258), 46Υ ρυιθοῃίβοῃθ 
Τη ΠΑ 58 ηΖΘῖ θεν βαρύ: ᾿ἡγαμέμνων δ᾽ ἐπὶ ἀπήνης ἔρ- 
χέτατ' εἵπετο δ᾽ αὐτῷ ἑτέρα ἀπήνη, ἔνϑα ἦν τὸ 
λάφυρα καὶ ἡ Κασάνδρα. ὙΥ ΔΗ ΒΟ θ᾽] οἢ ἔοϊρίθη 
διοἢ 16 πη οι τηϊύ Ἴ γοϊβομον Βοαίο (5. ΟΠοθρῆ. 133, ἔπ). 
651. 9. ἀπά ἀφθΥ νυνϊϑάθυ. Ζιῃπι Αρϑιμθιηποπ Ζυνίοκρο- 
Κοϑιγί Ηδθγοὶά, ἀϊς βρᾶζοι. παοὴ Ὑ. 952. κἷῦ ἄθπι Κηὶρ' 
πὰ ἀον Κηϊρίη ἴῃ ἄθη Ῥα]αβέ οἰ πφίθθη. ἄγε δ ννοβίδι 
παῃ 80 πὰη ! ἃ, 1. ΞΡΓΙΟΒῚ νΘΓΡῚ. ΧΘΠΟΡΒ. Απαὺ.Υ. 4, 9 
ἄγετε δὴ, ἔφη ὃ Ξενοφῶν . τί ἡμῶν δεήσεόϑε χρή- 
δαόϑαι, ἂν δύμμαχοι ὑμῶν γενώμεϑα; ΡΙαίΐανοῇ. 

Ῥορ!ῖοο], ἀρ. 6. (Ι. Ρ. 99, Ε..) ἄγε, ὡ Τίτε, εἶπεν, 
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πῶς σε προσείπω: πῶς δὲ σεβίξω, 78ὅ 
εὖ ὑπεράρας μή ϑ᾽ ὑποχάμψας 

100 καιρὸν χάριτος: 
πολλοὶ δὲ βροτῶν τὸ δοχεῖν εἶναῦ 
σπροτίουσι δίχην παραβάντες. 
τῷ δυσπραγοῦντι, δ᾽ ἐπιστενάχειν 790 
σἂς τις ἕτοιμος. δῆγμα δὲ λύπης 

710 οὐδὲν ἐφ᾽ ἧπαρ προσιχνεῖται" 

ἄνε, ὦ Οὐαλέριε, τί οὐκ ἀπολογεῖσϑε πρὸς τὴν κατ-- 
ηγορίαν; 80 δυο φέρε ὅορῃ. Εἰεοίτ, 296. Ἐθεπ 50 
δι ρος 61 ἄεπ 1μαἰείπεσμι, Ζ. Β. Ῥμαβάσγιβ ΠΠ|., 7. 
20 αξὲ-: 51 φιεο αδὲγε εδὲ αἀτγιέπιιεδ. 6δὲ Ζίοοτι- 
ἐΐα 3 --- πολίπορϑ᾽, ΒΙοπιῆε!ά πτολίπορϑ᾽, οἶϊπα ΝΟΙΙ. 

Υ. 168 πῶς [ἂν ὅπως, 5. Ζὰ Ῥοῖβ. 140, σεβίξω 
(ΕἸον. δεβίξω, 5. σὰ ΗΚ. 57, πῖομέ ἅθ61) Ὀζί 5ιοἢ 
δυΐ αἷθ δυΐξευ ἀθὺ τηὐπα!ῖοθεπ Βερσταϊαπρ ἄρ ρα- 
ἸΩΘΙΠΠΟη ΔΠΖΟ ΓΒ πάθη ΕΓ ΒαΖουσπηρθῃς 

Ν. 1764 ζ, νιϑᾶθυ' ε5. ὑδεγβίεϊσοπά, ποοῖὶ Πἰπυπέρι" - 
δομοπα υπίου 485 Νῖδδιί5 465 ΥΥ̓ ομϊξέαπάεβ. (4θν ϑ'οῃἸο Κα 
Ἐπ Κοὶε}), ἀ. 1. οὔπθ ἀΐα ὅ'δοῃβ. ζὰἔόσ ἀδογέγοι θη, δθεῈὺ 
δ Οἢ οἰ π6 465 απΐοπ ζὰ νγεηῖσ Ζὰ ἔδππ. ὑπερᾷραϑ υπὰ 
ὑποκάμφας 5ἴδμδη ἱπίγαπϑιεῖν ὑπᾷ βἰπα εἰπαηάθυ επίξθ- 
δεπρεξείζι, ὑπορκάμπτειν βομεῖης πἰπαπίθγθίθσθη, πἰπαη- 
ἐγ! θηκεη, Βιπυπέρυ δυΐθη ΖῈ θεάθυΐθη, ἘΠπα 50 νυδγβομϑῖη- 

Ἰοῖ Χεπορ, Κυπεβ. ὅ, 16 εὑρισκόμενοι (416 Ηδ56ῃ) δὲ 
ὑπ᾿ αὐτῶν (ϑοπ θη Ηυπάεῃ) καὶ διωκόμενοι ἔστιν ὅτε 
διαβαίνουσι τὰ ῥεύματα, καὶ ὑποκάμπτουσε (518 
Βοιίαρθη ἄθη ες ἴῃ εἶπ ΤΊΙθΐα εἶπ, ἰδυΐεπ εἰπθη ΑὉ- 
Βδηρ Ηἰπυπίευ), καὶ καταδύονται εἰς φάραγγας. Ἐπ- 
γγὰ5 δΠΠΙοΠ65 5. Υ, 357 1 

Ὑ. 766 τὸ δοκεῖν εἶναι ἀὰθ ϑομοίποπ Ζ βϑυπ, 
ἄαβ Ζὰσ 5θύπ ϑοβδίπθῃ, ἄθῃ οι ἀογ ὙΥΙΓΚΙΠΙΟΗ Καῖ, 
5. Ζὰ 5160. ὅ74, 6 Ὀυῖσθηβ ἰδύ δὰβ δέκην ἀὰ5 Ῥγᾶαϊ- 
οδέ ζὰ εἴγαις Βἰπζυζυάθηκθη, 

Υ. 167 παραβάντες, Ἐδτη. παραβαίνοντες. 

Ὑ. 710 5, ζα Υ. 4235. προσικνεῖται, Ἐδτη, προῦό- ᾿Ξ" 
ἐφικγεῖται. 
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καὶ ξυγχαίρουσιν ὁμοιοπρεπεῖς 
ἀγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι. 
ὅστις. δ᾽ ἀγαϑὸς προβατογνώμων, 
οὐκ ἔδτι λαϑεῖν ὄμματα φωτὸς, 

“1 τὰ δοκοῦντ᾽ εὔφρονος ἐκ διανοίας 
ὑδαρὴς σαίνειν φιλότητι. 

5.) εῷ σι 

Υ. 771 ἔ δῖ εἰπᾶ 516 (ἀϊθ ΝΜίβηβοϊθη) 510 ἢ) τηϊέ- 
Τγοιθπάθη ΠΗ ΠΟ πο πα, ἰἢγα ἀπέγθυπα! ἤθη Ο βιομ θυ 

(συμ ΤΠ ομ θη.) Ζυνϊηρομά, δξυχγαίρουσιν ἰδὲ ἀεγ θ4- 
{ἶγυ5β. Ζυ ὁμοιοπρεπεῖς ἰδ εἰσὲ σὰ ογρᾶπζθῃη. 6: 
Ἡϊαΐι5 ἴπ βιαξδόμενοι ὅότις νυἱἱνὰ ἄυγοι ἀ16. [πίογρυπ- 
οἰϊοι δηίβομυ!άϊσοι, 5. Ζὰ Ῥεγβ. 89], 

Υ. 778’ ΠΤ νοῦ ΔΡῸΥ οἷπ σαΐεν ὙΙΘ Κυπάϊροῦ (50), 
ἄδῃ Κὔπποη ῃἱομς γϑυθογρθη βθυῃ 416 Απισϑη δἰπαβ δίθη- 
Βοίθη, αἶα 65 [Ὧν συΐ ἰδ] θη, οἤπθ νυ] νν 6 πα ς Θ'651η- 
παηρ τηϊύ νυν ἄββουῖσοῦ ΕἾΘ Πἀ5οΠ δή ἔγθαπά! 1. σὰ {ππὰπ (Ζα 
δυὰϊ56η). πρόβατον υπὰ φωτὸβ τιδοίιβη ἰοῦ Θαροη- 
ξαϊΖα. ὙΥΟΓ δι5 ἄθῃ ἀὔὕρσϑη ἀδὺ ἼΠΙογο, βαρ ἀογ ΟΠοΥ- 
Τὐῃνογ, δυΐ ἴῃγο Θιηπθδδαῦῦ Ζὰ 50] 16 ἴβθη πὰ κἷθ Ζὰ 6Γ- 

Κοππθὴ ψεγβίθῃῦ, ἀογ Καπὴ δον δὺ5 ἄθη Αὐρεὴ ἀ6Γ 
ΝΙΘηβοθθη. ἴμγ6 υϑῆγοη ὑπ σομθαομδ θη Οὐδ πη πη σῈῃ 
δγκοηπθη, Εἶπα ἄμ! ἢ δ ίεΠ|6 ἴδ ΑἸβοβ, οχοί. ΒΓ. 
1. (219) γέας γυναικὸς οὔ με μὴ λάϑῃ φλέγων 
ὀφθαλμὸς, ἥτις ἀνδρὸς ῇ γεγευμένη" ἔχω δὲ τού- 
τῶν ϑυμὸν ἱππογνώμονα. Ζα οὐκ ἔστι λαϑεῖν ἰδέ 
τοῦτον 2. εογρᾶηζθῃ, νυῖθ οἵί 485 Βεοιποηπβίγδίϊγιμη ΠΔῸ ἢ 
Βεἰαίνῖ5. ὄμματα (ἀΐα Αὐρδῃ 5ἰπαά ἃ ἀθγ ϑρίβρει 465 
Τηπογῃ) ἰδέ Αοοιιϑδίϊναβ 465 δα )οοί5; ΒΟΥ ἴυγ,. Νῖ6- 
Ἰδηῖρρ. Βι. ΧΧΥ (ΧΗ οὐκ ἔστι πράττοντάς τι μο- 
χϑηρὸν λαϑεῖν. --- τὰ δοκοῦντα ἀϊδ ε5 [γ σαΐ Β4]- 
ἴδῃ, 5, Ζὰ Υ. 12, Ὥδη Αὔυροθὴ υυἱγὰ ἢΐῈγ οἷπ ἐγ σαΐ 
Ἡδμηι ΖΡ ΒΟ το θ θη, ννῖθ ΑΘμη]ομ θη ΑΘἢ πο 65. 5. Ζὰ 
5160. 536. ἔγε [ἂν ἔξω, οἴπβ, 5, δὰ ΗἰΙκ. 298, ὑδαρὴς 
τηϊύ ὙΥΆΒΒΟΥ νογἀϊηπί. πἀπᾶομξ, νου βοῆς. 5. ΒΙοιηῆο!ά 
Ζὰ ἃ. 5ι. σαίνειν νἱἷθ ϑορῃ, ΚοΙ. 319 ἢ, φαιδρὰ 
γοῦν ἀπ᾽ ὀμμάτων σαίνει μξ προστείχουσα. 
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σὺ δὲ μου τότε μὲν στέλλων στρατιὰν 
᾿Ελένης ἕνεχ᾽ » οὐκ ἐπικεύσω γὰρ. 800 
κάρτ᾽ ἀπομούσως ἦσϑα γεγραμμένος, 

180 οὐδ᾽ εὖ πραπίδων οἴακα νέμων 
ϑάρσος ἑκούσιον 
ἀνδράσι ϑνήσκουσι κομίξων. 
νῦν δ᾽ οὐκ ἀπὶ ἄκρας φρενὸς οὐδ᾽ ἀφίλως 80ὅ 
εὔφρων τὶς πόνος εὖ τελέσασιν, 

Υ, ΤΊ ΕἾ ἀὰ ἀθοι νυαῦϑί τὴῖγ ἀδιη8}]5 Ζνυαῦ, νγϑῖ] 

ὅἃ 5ίεθ οπὲ οἴη δεν ἀθὺ Ἠρίεπᾶ νγερθπ. --- πἴοθξ νοῦ - 
θδύσθη ὙὙ1}}} ἰοῦ 65. πϑπ οὶ, -ττ βϑῆνγ δΌμο] 4 σοζοιοῃπαέ 
(ὺυΓ βεῖν πηἴγθαῃα! τοῦθ Αὐτὸ σ᾽ οἰοβαι αὈσοιμαϊί., ἀδγ- 
δαβίει!ῦ, ρσοβοβη! θυ ) νγογάθη, ὑπ4 κ]5. οἷ πίοδέ σαΐ 
ἐδ Οεδάδηκθη ϑύθιθυ ἰθηκοπάθυ, νν8}} ἀὰ 56] προ }}1- 
865 (Βατντίηδοκῖροβ, ἀογΓ ποθ ἀθγ ὕεθτίσθη νυ] θγ- 
Βίγθθεπμἀ65) ψογίγαθθη σὰ Ὠϊηπίθυ θθηάθη Νίδηπογη Π65-- 
ἰεβδέ (νγ6}} ἀὰ ἀδίποη Ρίαη, 'σοΐα πὲ ἀθίπθη δίαππθη Ζα 
ΘΡοΌεσπ, πἰομέ δυΐσαθδῦ, οθοίθι ἢ οἴποῦ πϑοῖ ἄδη) 8η-- 
ΠΟ ἀμ] πβίδγὈ). ὕεθον ἀἰθ ὅδοῆθ 5. Υ. 419 Π, 49ὅ 
Τ. τότε μὲν ἀπά νῦν δὲ 5᾽πά οἰπαημά ον δπίρσεσεηρσοβοίζί, 
τότε νου ῖβ, {τῦμοῦ, 5. Ζὰ Ῥεῖβ. ὅ46.ε ὕεθει αἶα 
Ῥαγοὶρὶα στέλλων υπὰ πομίδων νοῦ γεγραμμένος 
πὰ νέμων ΔὐΒᾶηρὶρο 5. ζα Υ. 169. Ὅθι ραγθηςῃθίϊβοίθ 
ϑαΐζ ἰαυίοί ἴῃ ἄθη {Πτκυπάθη οὐ γαὰρ ἐπικεύσω, νΥὰ 8 
ἄδιη Ὑ δυβπιδδ 5 επέσοβ θη ἰδ, ἤδη δαί οὔτ᾽ (οὔτοι) 
ἄρ᾽ ἐπικεύσω, οὐ γαρ ἐπικμρύψω,. οὐ γάρ σ᾽ ἐπι- 
μιεύσω νεγοὶ. Ηοπι. Οάγ55. 8, 187 οὐδέ δε κεύσω, 
δίῃ. ατδμ. 8. 421) ψοτξβου πνεῦμ Ὑγούθη ἀδ5 ἰοίζίθ 
ΠΙΟδέ πνγ ἢ ΓΒΟΠ ΘΠ] 10} ἰδέ. ῬοΘῖ δᾶθ6 ἴοι οὐδ ἐπιριεύ-- 
ὅω γεῶὼρ ρεβοδυιίθθθη : 5. θεν ἀΐἷθ γεγβείζυμῃσ 465 γὰρ 
ΠΔΟ ἄδθπὴ Ζυνοϊίθη Ὑγογία ἢϊπίοι. ἀδ5 εγβία Ζζὰ Υ. 719. 
γέμων Βαννοσαπά, Ἰδπκοπά, 8. Ζζὰ 5160. 879. ϑάρόος 
ἑκούσιον Παθδ ἴοῖ 465 Ὑδιβπιδδίβεϑ ὑγθσθη βίδίξ ϑράσος 
ἑκούσιον φ6βομνο απ, οἶπθ δᾶπῆσο Ὑ γνυθομβείπησ. ἐν- 
δράσειε ϑνήσπκουσι δᾶπρί το ϑώρόος ἃ0. πομίξων 
Ῥῆορσεπά., πορθηά, υνῖβ φέρειν, 5. σὰ Ηἰκ. 478. 

Υ. 7835 Πἶ πυππιθὴῦ θεν ἰδέ πἰομέ γοη ἀθγ Οθεγ- 
ἤδοιε ἀθ5 Ηδγζεηβ (αἰδο το Θταμάθ 4865 Ἠδίζομϑ); 
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180 γνώσῃ δὲ χούόνῳ διαπευϑόμενος 
τὸν τὲ δικαίως καὶ τὸν ἀκαίρως 
πόλιν οἰκουροῦντα πολιτῶν. 

ΔΙΑΜΈΝΩΝ. 

ὶ Πρῶτον μὲν 4ργος καὶ ϑεοῦς ἐ ἐγχωρίους 810 
δίκη προσειπεῖν, τοὺς ἐμοὶ μεταιτίους 

190 νόστου δικαίων ὃ᾽ ὧν ἐπραξάμην πόλιν 

πὰ πἰομῦ ππσοτῃ (δὺ5 Ζνγαπο, 8115 Ὑουβίθ πρ.) ὑν0}}] - 
γγ 6 πα (σοποὶο) πᾶ πο 65 [,614 (το θυ {εῦμον [θ᾽ άνο ]]6) 
δυίθη Αὐδρᾶπο θονυῖγκ μαθοπάθη (αἴγ. ἀδγ 4 οἰπδπ 
διθοκποῦθη Αὐδρδης ἀ65 Κυϊθρα ον κί Παβύ): δυκρη- 
ΠΘὴ ΔΌΘΥ νυϊτδύ ἀὰ τύ ἀον ζεῖ ἀαγοῖ ΘῈγοΠουβομυηρ 
ἄδῃ βογθομῦ, ὑπὰ ἄθη σορθη Οενῦμν ἀϊο δίαδί ἀδἤθῖπι 
᾿ιϊοπάθη ἀον Βῦγρον ( ννὸῦ νὸρ ἄθῃ Βύνρθυπ υυϑηγαπά 
ἀοῖπον ΑὈννθβθπμοῖῦ ἴῃ ἀδν ϑίαάί ἀδἢθὶπι βϑῖπθ ΡΙΠΙοΒέ 
ΘΓ 6, ἀπὰ ννοῦ διοἢ {Πρ ρο θυ η1556. Ζὰ Θομυ! ἄρῃ Κοιη- 
πιθη [165). εὐπ᾿ ἄριρας φρενὸς, γεγο]. Επν, Ηδκ. 949, 
οὐ γὰρ ἄκρας καρδίας ἔψαυσέ μου, ἃ. ἃ. τὶς πό- 
γο5 πιᾶποθα5 [ω614. 76ἀ6γ {τ ΠῚ (5. ζὰἃ Ν. 829) 1,ε14- 
ψοΐ6. νῖο ΠΙΚ. 472 τὴς οἴκτος τϑᾶπομθ5. ΜΙ614, τηδη-- 
οἶον θαυ μουζῖσο. ὑγνοβοὶ δῦ πη πδοῆβθῃθ, τὲς δῃ!ξ 
1 ΕἾ οΥ., νγαγβομθ ΜΙ 10 ἢ} ἀπῇ ἀθη 8. Ζὰ δἰποπὶ Ῥᾶῖοθ- 
πΐδουβ Ζὰ πιδοθθη. δὺ τελέσασιν (380 νοῦ. ὉΠᾺ νυ ῃΓ- 
ΒΟ οὐ ἀπο ΕἸον, ἀπά Βαγπ., ποθ εὖ τελέσασιν 
ἰδύ 815 δίδβου πατη δηζαβοιθη, ἀπά πὶ Ῥ]ΌΓΆ 115 || σϑιηθῖῃ 
δεβδοῖ, νυνῖθ οἷῦ. ΟὟ 65 φίθιοῦ. πὰ νοπὶ Αϑδιηθιηηοη ΖῈ 
ψογβίθῃθη ἰδ, Ἀαΐβ ἀθγ ϑ᾽ηρυϊατα γνωσῃ ϑιαπευϑός- 
μένος [οἱσί., ἀαγῖ πιομέ Ὀείγθῃάθη. 5. ζὰ 516 Ὁ, 180, 
{7606 ἄθῃ [ε!θηάθη ΑΥὙΟΚΟΙ 5, σὰ Ῥοθῦβ. 571, ὕδε 
ἂϊς Βοάοννοῖβα εὖ τελεῖν ἀδββιβῦ σὰ Ὗ. 221, πόλιν 
οἰκουροῦντα. γεῖρὶ. Υ. 1616 οἰκουρὸς εὐνήν. 

Υ. 188 επίδρεϊομέ μὲν, νυθιομοβ Ὗ. 807 σ] 6! ΟΠ βδπὰ 
ΠΟΘΙ 815 νυϊθάθυῃο!  νυῖγά, γ γ9], σὰ Ομοορι. ὅ74, 816}. 
404. 999, ἄἀδμ δὲ Υ. 808. Ζ. Ζὰ Ρεῖβ5. 380 υμπὰ Ζὰ 
5160, 309. 

ΟΥ̓, 790 διρκαίων 5᾽ ὧν ἄυχοι. ἀϊθ Αἰ δοίζοπ Ζὰγ 

ὲ 10: 
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Πριάμου. δίχας γὰρ οὐκ ἀπὸ γλώσσης δεοὶ 
κλύοντες ἀνδροϑνῆτας Ἰλίου φϑορὰς 
ἐς αἱματηρὸν τεῦχος οὐ ,διχοῤῥόπως 81 
ψήφους ἔϑεντο" τῷ δ᾽ ἐναντίῳ κύτει 

790 ἐλπὶς προσῃει χειρὸς οὐ πληρουμένῳ. 

δικαίων 5᾽ ἃ. ὕξεθεν πράσόσεσϑαι τς ἄθπι ἀορρεϊέεπ 
Αοουβδίϊν 5. Ζὰ Ὗ, 680, 

Ὑ. 791 Π Ἀδολβίβξβίγοιϊίθ πϑιη!οῦ ποθ νὸμ ἄδΓ 
Ζυπρο 815 Οδίίου νϑυπθῃμπηθηα (οἤπθ, υνῖθ ππθπβ ἢ 0 ῃ 6 
ἈΙΟΝΙΟΥ. 805 ἄθὴ τηὔπα! θη. οι πάϊαπσθη ἀθι Απ-π 
νγϑὶίθ ὑπ Ῥαυίμθιίθη Ζὰ ψΘΥΠΘ ἤθη. δῖ νυϑίοῆου οῖία 
ἀὯἃ5 Βοοἢέ δύ, βοῃπάθυῃ 65. αἱ αδίξζου δυο οὔποθ ἀϊθ565 

ὙνΙδθθηα ). ἰοσίθη 516 Ζιη πιᾶππουΚοβίθπάθῃ ἴὐηίογσδηρθ 
ΤΠἸοη5 ἴῃ ἀἰα ΒΙαΐαγηθ ποδί βομνυδηκθοηα (οἢπο ϑοῃννδη- 
Κορ ἀπὰ Ζννοιεϊη. ) ἰἴῃγα ϑ΄ίεϊπο ( ϑειμηιθη) ; ἄδπὶ οδπέ- 
ϑεροηρεδοίζίεη Οεἴδίξα ἀροῦ Καὶ (υ)]ἀογίσγ. νυυγάθ 
Ζὰ ἜΠ611) ἀὰ5 Εἰγνναγίθίβ  ἀδίβ ἄυσγοι ἀἷθ (οάον εἶπ) 
Ἠδηα 65 πού ρεοία!!ῦ ννυγάθ (δῖ Κοῖπο Θὕηπια πϊηοὶη- 
δεονογίδεη νυυγάθ). ἀπὸ γλώσσης, 5. ΒΙοπιῆε!ά Ζὰ ἀ. 
5ι., Μαίίῃ. ἀγάπη. ᾧ. 396, Απιρ, 2, Βογημαγαν ννΐῖβ5. 
ϑγπέ, 5. 9294, Αδἰμη] ον ὅορι. Ἔγαοι, 747 κατὰ γλῶόσ- 
σαν κλύων, ΑἸβοι. ΗΙΚ. 908 οὔ τοι δικάδει ταῦτα 

μαρτύρων ὕπο "4ρης. ϑεοὶ ἃ]5 αδίίζεγ, ἄδμπ!ῖοἢ Θόορῆ. 
ΕΠοοίν. 188 ὁ παρὰ τὸν ᾿ἀχέροντα ϑεὸς ἀνάσσων. --- 
ἀνδροϑνῆτας νγοθεὶ Μᾷῃπον βίθγθαη, πιὶῦ ἄθιπ Τοάθ 
(οΥ Νίδππου. οἄδγ Νίθπβομθη γϑγθυπάθη, γγὰβ ἀγδροιμῆ - 
ταῖς οἶπθ ἀδίβ ἀϊθβθβ Ὑγοσγύ ἐγ ἦθπ685 οἰπζΖυβθίζρῃ ἰϑβύς 
5. Ζὰ ΗδΚ, θ6δὅ4 υ. Ρεῖ5. 949, ἀνδροϑνῆτας ᾿Ιλίου 
φϑορὰς ἰδὲ εἶπ ΡΓΟΙΘρ 5.6 Ἀρροδίϊίοη, γα Ηοῃι. 1}. 
ΙΝ, 1568 ϑάνατόν νύ τοι δρκι ἔταμνον, 5. πὰ ΟΒοερΗ. 
148, Μαίῃ. ατάπιπι, ὃ. 4338, Αππὶι. 8. ἐς αἱματηρὸν 
τεῦχος ἴῃ αἷς ΒΙαίαγπο. ἴῃ ἀϊδ γνογάἀδιηπηθηάς ὕὔτπο, Εἰβ 

ὙΥΔΓΘη πϑι]]οῆ χνγοὶ {9}ὉΓὉπ6π4, ἀϊθ οἷπθ. ἴῃ νγϑίοῃθ ἀἷδ 
ψεγἀδιηπιεπάθη, ἀ16 ἃπάθγθ, ἴῃ υγθ]οῆθ ἀϊ6 ἔγθὶβ ρυθομθη- 
ἄδη ϑίειπθ σϑυνογΐθη νυυγάθῃ, 5. ΒΙοιηῆθια ζὰ ἀ. 5.9 
μα. Βο5 δπίϊαᾳ. ρ, 140 ἴ.. 5600]. σὰ Ατὶβί, ὑγεβρ. 981, 
ϑρδπΒ οί Ζὰ 5160. 204, Νίενο ἃ. ϑομδὄπιαππη δὲί. Ργοσείβ, 

δυοῖ Ευμ, 742, υ, ἃ. ἐς τεῦχος ψήφους τίϑεσϑατ, ννὰ8 
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καπνῷ δ᾽ ἁλοῦσα νῦν ἔτ᾽ εὔσημος πόλις. 
ἄτης ϑύελλαι ζῶσι" συνϑνήσκχουσα δὲ 
σποδὸς προπέμπει, πίονας πλούτου πνοάς. 820 

τούτων Δεοῖσι χρὴ πολύμνηστον χάριν 
800 τίνειν" ἐπείπερ καὶ πάγας ὑπερκότους 

ἐπραξάμεσϑα, καὶ γυναικὸς οὕνεκα 

Χεπορῃ. Ηδ]οη, 1, 7. 9 ψηφίδεσϑαι ἐς ὑδρίαν. -τ 
τῷ ἐναντίῳ "κύτει ἄσπι Ἰοββρυθοβοπάθη Οἵα 56, ἐλπὶς 
βίϑῃῦ πῖον οὈ]θοίϊν : 485 γνοη ΓηΪΓ ουνναγίθέθ, νυ ΟΠοθρῃι. 
252, 090, 7607, Εν, Οτορί, 8657 προσῆλθεν ἐλπίξ. -- 
χειρὸς οὐ πληρουμένῳ [Ἃν ὑπὸ χειρὸς οὐ πληρου- 
μένῳ. 5. δὰ Ῥτγοπ.. ὅ60. ἴδερον ἄθη θαΐνιβ 465 Ῥᾶγ- 
Εἰοὶρι 5. οὔθῃ ζΖὰ Υ. 155, ὕδον. πληροῦσϑαι ἴῃ ἀδ6ν 
Βεάοθαΐξαηρ θαρσαθί, νϑυβθίθη νύθγάθη, τπϊξ Θ.ἰππηδίθ 68 
πϑιμ!οῆ, οὔδη χὰ Υ, 308. 

γ. 796 ΠῚ. νοὴὰ δυοῖ υὑπιΐαπρσοπ (απ }}6 } 06. 
δύ 1οἰζέ ποοῖ Καπηξ οι αἴ6 ϑέαάτ (ποοἢ 62 ἀρ 6 0 βἰϑῃξ 
πᾶπ 616 ϑίαδί τη διοι σοὶνα}} 0); 465 νογάθυθοπα ϑιῦτ- 
τη6. (ηϑ}}10}}} ἰοθθη (Ὀοδίθῃθη ποοὴ Κεᾶξοσ ἔογ), ἀδθοὶ 
(νᾶμγοπα ἀϊ Θιάτγπηθ 1606) βίθγ θθεπα (νϑγρθ θη) 06 Γ 
Ζὰᾷ Αβοῆβ νϑυβθηδθί β'6 (416 ϑ.840}) ἀἴοκθη ΘΔ μη) 465 
ἘΒοιομίμαπιβ (ον ἴῃ Εἶδαθυ δαοθῃθπάθη ΗἨΔ06). Ἰαπνῷ 
Καπη ἃυοῖ σι εὔσημος Ὀδζοσθὴ νγογάθπ, 8, Μαΐιί. 
Οτδπι. ᾧ, 5960, Φ. Ῥᾶπη δύ ἀθὺ δίηπ: δὰ5 ἄδθῃῃ Βδὰ- 
οἢθ δύ αδἱβ. οἰ πρϑθποιηπιθη 16ίχζύ ποὺ Ζὰ δυκθπηθη ἀΪδ 
Βίδαις, Ζὰ ἄτης ϑύελλαι δῶσι ἰδεῖ γὰρ πὰ εγρᾶηζεῃ, 
5. Ζὰ 5160, 79. δῶσι υπά συνϑνήσπουσα 5ϊπ4 οἰπαη- 
ἀ6ΓΥ δηίσοροηροβοίζί. Εὐγρίθγθϑ νυῖγὰ νοῦ ΚυᾶΓροη Εἰοτί- 
θεδίθηθῃ οἰποὺ ὅ'δομθ ροβαρί, 5. Ζὰ ἮΙΚ,. 900. Ζυ συγ- 
ϑνηήσκουσα, ἃ. 1. ἀαθοὶ νϑυρεμθηᾷ, ἰδ δὺβ Υ, 796 
πόλις Ζὰ νϑγβίθῃθη. σποδὸς ἰδέ εἶπ ργοϊθριβομα Αρ- 
Ροβίοπ. 5. σὰ Ομοθρι. 9ῦ. πλούτου, 5. δεν ἀϊθ 
ΘΘΌΠΘ ΖΡ Ὺ: 127. 

Υ. 800 5᾽ῃίθιηδὶ δα οἷν ἀπβογα ᾧθογρυπητηΐσθη (σγοῖβοβ 
γογάογθοπ. Ὀγϊπσοπάθῃ) ϑ θη θη (ἀϊο ὕ]}ὲθου βίας 
ἀυγοῖ ἀδ5 μδίΖογπθ Ρ ἔθγα) νυῖγ δυκσοία χὰ πάθη. ἐπείπερ 
γιαἹ δἰνύθμια! δυοῖ. ἀὰ ἄορι αὐοι: Ζυιμ8] ἀᾶ, ὑὕπερ- 
κότους 2 5. δὰ Υ, 467, 
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πόλιν διημάϑυνεν ᾿Δργεῖον δάκος, 
ἵππου νεοσσὸς, ἀσπιδηστρόφος λεὼς, 
πήδημ᾽ ὀρούσας ἀμφὶ Πλειάδων δύσιν " 

80 ὑπερϑορῶν δὲ πύργον ὠμηστὴς λέων 89ὅ 
ἄδην ἔλειξεν αἵματος τυραννικοῦ. ᾿Ἱ 
ὥεοῖς μὲν ἐξέτεινα φροίμιον τόδε" 

Υ. 802 ργεῖον δάκος ἄἀα5 Ατροϊβοιθ ὕπρείμῦπι, 
ἀἴ6. βοβγθοκιοθοη Αγρεῖοσ 16 Εὐκιᾶγυησ [οϊσέ, Αεβη- 
110Π65 5. Ζζὶι ϑόορῇ. ἀπέ. 1293. 

Υ. 803 ἀε5 (μδ!Ζθυπθη) Βοββοβ ἤθησοβ 5 ΡΠ ἀβονυῖπ- 
δεπᾶθβ ὝΟἸΙΚ. γεοόσσὸς βίθις δῖε δαϊεοί νἰβοῦ, να ππα 
ΤΏ8Π πΙομξ πϑοῇ ἀΐθβεπὶ Ὑγοτία εἰπ Κοιηπιᾶ βείζεη. πὰ 

εἶπα ἀορρεϊία ἀρροβιίοη (5, σὰ Ῥτγοπν. 996} δππθῆπιθῃ 
ν01}}, Ῥδπη ἰδέ ζΖὶ ἀθδογβείζοη: ἀθβ βοββοβ Βευξ, ἀδξ 
ΒΟ Β]Πἀβο νυϊησοεπάς γοῖκΚ. ἀσπιδηστρόφος, δτη. ἀσπτ- 
δοστρόφος, νἱεϊοῖοῃε ἀδ5 ἄςῃΐε, ἀὰ ἀδ5 δυβίοσε πίοῃξ 
νὴ ἀσπιδηφόρος ἀ65 δίαίγυπι5. ὑυθρθη ποιπϊσ ἰδέ, 

Υ. 808 πδομιάθπι, 65 οἰπθιι βοθπθ!  εη ϑργαπρσ σοίμπαπ 
(8ὺ5 ἄξει Βαυοῆθ ἀθ5 Ῥίογδοβ. Βθυδὺ πϑιϊοῦ δα ἀθπ 

Βοάδη ἀεν βίδα.) ὑπ ἄἀοτγ ΡΙεἰδάθη ὑπέουβᾶπρ, πήδημἢ 
ὀρούσας. 5. σὰ Ῥεῖβ. 997. ἀμφὶ Πλειάδων δύσιν 
Ὃπ| αἶα Ζε:ς 465 ]πίργρϑηρβ ἀογ Ρ]εϊίδάθη ἀπά ἀδν 66- 
Βδίϊγπα ἀθεγῃαυρί, αἰβὸ βοὴ ΜΙ ογπδομέ, σοσθη δίογσθμ, 
γεγρὶ. Επγ. ἈΠ65. 529 ἔ, δυύξεται σημεῖα καὶ ἑπτά- 
ποροῖι Πλειάδες αἰϑέριαι, Ιρῃ. Αὐἱ]. 7. ἢ. ΣΞΕεέρτος, 
ἐγγυς τῆς ἑπταπόρου Πλειάδος ἄσσων ἔτι μεσσήρης, 
δύυοι 720η. 84 ἢ, 1158, Ηοπι. ΠΠ|24. Χ. 951 ἢ, 

Υ, 805 ἢ πα θογροβργαησοη ΡῈ ἔθου αἰ Βυγρ. 
ΤΠΔΌΘΓ, (νν16, 815} οἷ νυὔγροπάθυ ἴμθὰ, βαίέ ἰθδοκίβ ἀ65 Κῦ-- 
προ θη Βιαΐο5 ( 465 ΒΙαΐο5 ἀθὺ Κῦηισ! !οἤθη ΕἾ Δπ}1116).. 
Ῥιοβα Ὑγονίθ δᾶηρσοπ ποοὴ σοῦ ἐπείπερ αὉ, 5. Ζι Ῥευύβ, 
248. πύργον ἀϊε Μϑυεν ἀδγ ΚΟηίσεθυγρ, ΠΡ Δ 
1141], επίρερεπρεβοίχί ἰϑὲ Υ. 802 πόλεν. --- ὠὁμηστὴς 
Ἅδ ν ἰδ δἷἰῃβ Ζιιπ ΕἸ σοηάθη σομδνισο ρῥγϑαϊοδίβ δ οἶα 
Ἀρροβίίίοπ. 5. Ζὰ Ῥγοῖι. 685. 16 (φϑηϊεῖνα ἢᾶησθη 
γοη ἄδην δὉ. 5. δίαίεῃ, Θσαπιπι 8. ϑῦὅδ, ἀ. 

ν, 807 μὲν, 5. Ζζὰ Υ. 788. 
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τὰ δ᾽ ἐ ἐς τὸ σὸν "φρόνημα, μέμνημαι κλύων, 880 
καὶ “φημὶ ταῦτα᾽ καὶ ξυνήγορόν μ' ἔχεις. 

810 παύροις γὰρ ἀνδρῶν. ἐστι συγγενὲς τόδε, 
φίλον τὸν εὐτυχοῦντ᾽ ἄνευ φϑόνου σέβειν. 
δύσφρων γὰρ ἰὸς καρδίαν. προσημ νος, 
ἄχϑος “διπλοίξει τῷ “πεπαμένῳ νόσον, 89 
τοῖς τ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ πήμασιν ᾿βαρύνεταν 

810 χαὶ τὸν ϑυραῖον ὄλβον εἰσορῶν στένει" 

Υ. 808 ἔ( νγὰ5 δῦον ἀεῖπε (6416) Ῥϑηκαγί Ὀθέν, 
580 ΟΥ̓ΠηΘΥΘ ἴοθ πὐΐϊοῦ (νοπ δπάθυῃ ) ἀἄδνυοὸμ σοἰιῦγε Ζὰ 
ΒάΡΘη, ὑπὰ 5ᾶρα (Το ἐζῦ, νγῸ το; ἀἰοἢ βο] δύ Κοῆπθη σ6- 
᾿ΟΥΠ’ ΠυΣῚ ἄδ556 108. τὰ ἐς τὸ δον φρόνημα, 58. Ζὰ 
ΟΒοΘΡΒ. Ἴο. μέμνημαι μλύων, γΘΓΘΙ. Εν. ἈΠ65. 822 
μέμνησ᾽ ἀπούσας, εκ. 944 μεμνήμεϑ᾽ εἰς κίνδυνον, 

ἐλθοντες μέγαν, αι. ατάπμι. 85. ὅ49. ». Αρ8- 
ΠΘθΠῸ ἢ Κοπηΐθ αἶα ΝΔοβυϊομέ νὸρ ἀ6Γ ἘΠΕ Ὁ 465 ἄἀεῃ 
Βαίῃ δι ἀομᾷθη ΟἸοῦβ πᾶοὸῖ ΤΎοΐα δ μα θη, ΠιΆΠΟΙ65 
δον νοὴ ἀθιὴ Ζὰ ἴδπὰ πᾶὸ Υ. 608 ζυνοκροκθηνίθπ 
Ἡδτο] 46. θυ ποπιπιθπ πᾶῦθη. 85. σὰ 5160. 117. ταῦτα 
Βαύ πιδη ἴῃ ταυτὰ νονἃπαογί, ἄοοι ἰδέ ἀἴθ5 πιομέ ποόίῃϊρ,, 
5. Ζὰ Ῥγομ. 975. Νδοὴ ταῦτα νοὸ ]ἱοῦ. εἷῃ Κοιμητηᾶ9 

δηάθγθ σἂν πἰοπίς. Βα θη, μα ὺ6 ἴον ταϊύ πάγη. εἷπ Ῥαπο- 
μὰ σαϑοίζῦ, 

Υ, 809 ἢ. ἀοῖ πιαδέ ἄμ ζύμῃ τη 5ργθομθπάθηῃ πηῖο 
(δυοῖν βίϊπμα ἴοΐ πῖῦ αν ἀατίη ἄρογθὶη})., --- νυθηῖσϑα 
ΤΡ ον ἀθγ Μθηβοθθη ἰδέ ηροθογθη ( οἰροηξ ὔμμ! οἢ ) 
ἀϊ65, --- ἀαΐβ οἴη Εἰοιπά, ἄἀθν ο! οΚΊῖοι ἰδῦ, οὔπς Νειᾶ 
ψὰ Θἤγθη (8560). γώρ {γθηῖοι., 5. σὰ Υ, 1064. 6Γ 
δαΐχ ᾿ἰδύ οἷῃ ραυθηι μοι βομοσ, συγγενὲδ, νῖς Υ. 802 
σύγγονον. --ὀ φῳϑόνου., ΕἾοτ. φϑόνων. ϑϑίοθδϊοβ 
Ρ. 225 ψόγου. σέβειν ἴὰν σέβειν (οάξν δεπτὸν) εἶναι 
58. 2Ζὰ 5΄᾽΄ὲὺ. 51]. 

Υ. 812 1ΠὉ ἀδ5 τἰ5οηδίϊσς (ἄον ΜΙβουηδί.) ΟἸ 
πϑιη!οἢ, νὴ 65. ἂπὶ δγζθη βἰίζί, νογαορρεοὶῦ ἀἷθ [μᾶ5 
ἄομ 1,οὰ Βοριυύζοπάθῃ: οὐ υυΣϊγὰ ἀυγοι βϑῖμθ δἴσπϑῃ [μ61- 
ἄδη ροαγοκθ. πὰ βουΐζθ, νύθπῃ ΕΓ ἀδ5. {τοπάθ αἰῦοκΚ 
ΘΥΡΙΙοΚῦ, ἴὕθερον ἄθη Ασουδδίίνυβ θοῖΪ ἄθη Ὑ ΥΌ 5 ἀθ5 
διίζθηρ 8. Ζὰ Ῥζοιι. 89. υπὰ νοι. ἀθῃβοὶθοπ (ὐδδι5 
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“ςῖ ’ ἣν "ἢ Ξ5 κ 5Ρ ᾿ 
εἰδὼς λέγοιμ ὧν, εὖ γὰρ ἐξεπίόταμαι 
ὁμιλίας κάτοπτρον, εἴδωλον σκιᾶς 
δοκοῦντας εἶναι κάρτα πρευμενεῖς ἐμοί. 840 

“ “ἘὉ“ΦΨ Ν , ἰχ 2 πᾷ " ἡ μόνος δ΄ ᾿Οδυσσεῦς, ὅσπερ οὐχ ἑκὼν ἔπλει, 
820 ξευχϑεὶς ἕτοιμος ἦν ἐμοὶ σειρασφόρος" 
ὰππππππστι πτοοοοροἘέοΨοΨονἔἘΕοέΨνἜ πε σν ρδθυν 5... ὁ Φ ́  ΕΙ ὁ ὁ ν,δτ ασαα 

θεῖ πιξέ πρὸς πυδδιπιηεηροβείσίεπ Ὑοσθὶ ΠΟΡΘοκ Ζὰ 
5ΌΡΙΙ. Αἴδβ ρ. 2949, Μαίίῃ. αγαπι. ᾧ. 496. Βεγημδν- 
ανβνυ. 5. ρ. 966. διπλοίξει, 5. ζὰ Υ. 901. πεπα- 
μένῳ. ξονν. πεπαμμένῳ. ντοταυβ τπᾶπ υἱδι!εἰοῆξ ποοὶ 
ὙΥΘ ΓΒ ΟΠ ΘΙ ΠΟ ΠΘΥ πεπασμένῳ πιδοίιθη Καπη ; ἄθπι, ἀδῦ 
1μεϊὰ ρεκοβίος μαί. Σ υπᾶ [7 ἰξὲ οἵϊ ψϑυνυθομξεῖε νγοῦ- 
ἄδθη, ἀα Ὀεϊάθ Βυομβίαθεπ τὰν ἀστοῦ ἀϊ6 Ιμᾶσο βἰοἢ ἀπ- 
οβομβεϊάθη, 5. Ζὰ Οἤοερῃ. ὅ389.. ἴπεθεῖ ἀΐε ΥΥ οτγέβίεὶ- 
ἴὰπρ ἰῃ τοῖς αὐτὸς αὐτοῦ πήμασιν 5. ϑορὶι. Αἰδ5 1139, 
ΜΙ δίῖῃ. ἀσαιηπι. ὃ, 468, 6. 

ν. 810 ΕΠ 85 νυϊββεπάθσ ( δὺβ Εγίδηγαηρσ ) πιδεϊέα 
0 ΘΟ] Παπηθη, το ὑὙ08}} πᾷιη!οὴ Κοπηδ ἰοῆ ἀε5 ἴΠπ|- 
ϑδηρθ ϑ'ρίθσεὶ ( ἀδ5, νγόγδιβ πιδῃ ἀϊδ]επίσθη, πὶ ἄδηθη 
ἸΏ8 ὉΠΠσΘ ἢ. δγκθηπθη Καπη}, -- εἷπ ϑομαίίεπθ!ά 
( οἴνναβ. ΝΙ μέσος, {Ππχυνου ᾶββῖραβ.) ἄἷθ., νγεϊοιο βἰοι 
ἄδη ϑομθίη βεθαπ Ζὰ βθύπ 5Β6ἢν σθυγοραδῃ ΠηΪΓ, λέγοιμ᾽ 
αν, 5. χὰ 5ῖ6ν. 367. ὁμιλίας ἰδὲ ἄα5 Αθδίγαοέυπι βέαξέ 
465 Οοπογεῖϊ, 5. Ζὰ Εππι. 57. ὁμιλίας κάτοπτρον ἀδ5 
ὙΥΟΓΔῸΒ 8 δεῖηβ {Ππροθυησαι δὐκοηπθη Καημ., ννῖβ 
Αἰἴξοῃ. ὦ. Βε. 279 κάτοπτρον εἴδους χαλρός ἐστ᾽, 
οἶνος δὲ νοῦ. --- εἴδωλον σριᾶς, τετρ!. 5όρῃ. ὅντο 
Βι. ΧΥν, ὃ ἢ, ἥτις --- ἐν λειμῶνι ποταμίων ποτῶν 
ἤδη σκιᾶς εἴδωλον. Αεμμ!ΐοῖο5. 5. σὰ βρῆ. Αἷαβ 196. 

Υ. 819 μόγος 5. ζὰ Ῥεῖ5. 894. ὅσπερ ἄετι ἄοοἢ, 
5. Ζὰ Ρεῖβ. 217. ὕστερος ἀϊε βϑδομβα 5. ζὰ ϑόορῆ. ΡΆΒΪ]. 
15 ὑπᾷ 1027, Ῥαϊαπιθάθβ επίἀβοκίβ ἀἷδ Ὑεγβίθ!πηρ 
465 Οἀγξϑβευβ. 

Υ, 820 νυᾶῦ, πϑομάβῃι εὐ ἀπροβρᾶππί ( δἰππιαὶ πιϊέ 
ΤῊΪΓ 50} γϑυθηπάθη μδί(6} Ὀδγαὶ νυ! πὶ εἰπ ϑοἰτᾶ- 
δεῖ (ϑεϊβεμοββθ, Βεϊβέαπά). δευχϑεὶς ἀπά δειραόφό- 
ρος ὈΠάδη οἰπα δείαριοθι, σειρασφόρος, Ἐδτη. δειρα- 
φόρος, νγᾶβ Ἰωδῃ δυϊσοηοιηπθη μδέ, ἀδ ἀἶεβα Εὐζηι 
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εἴτ᾽ οὖν ϑανόντος εἴτε καὶ ζῶντος πέρι 
λέγω. τὰ δ᾽ ἄλλα πρὸς πόλιν τε καὶ ϑεοὺς 
κοινοὺς ἀγῶνας ϑέντες ἐν πανηγύρει 8.1 
βουλευσόμεσϑα. καὶ τὸ μὲν καλῶς ἔχον 

δ20 Ὁ ὕπως χϑονίξον εὖ μενεῖ βουλευτέον. 
ὅτῳ δὲ καὶ δεῖ φαρμάκων “παιωνίων, 
ἤτοι κέαντες ἢ τεμόντες εὐφρόνως, 
πειρασόμεσϑα πήματος τρέψαι νόσον. 8680 

800 ἢ ἀηάογννᾶγί5 (πυτ. Τρμϊρ. ΑὐἹ]. 295. Αὐιβίορῃ. ὙΥΟΙΚ, 
1900) νογκοτηπηί, πὰ νορ Ῥοίυχ Ὑ11, 94 δὖὺ5 Αἰβοῦνυ- 
105 διιροί γί υυϊγὰ.. 5. ΒΙοιηἤοι ἃ χὰ ἃ. 5. θοῦ Παῦ6 
1ο ἴον ἀπ Ὗ, 1690 (ννὸ Βδτη. πη ΕἾον. δειραφό- 
ρον ᾿μαῦθη) ἀϊἴ6 βοϑϊίπογθ Εοσ ῬοΙ ΡῈ μα] θη. 5. δ αἰϊηὰ πη 
δυδῖ, αὐδιιπ. ᾧ. 120. Απη. 11. Απὸὰ Κῦὔηηίθ ᾿πδη ἀδ5 
γοτί νὸπ σειρὰς φσοθι!ἀθε ἀμπθῆπιθη, Αδμη]οι δεξιό- 
δεξιροϑ. 5. δὰ δορῃ. ἀπί, 199, 

Υ. 821 560 65 πὰ, ἀαΐβ5. Ἰοὴ σοπὶ Τοάίοη, οἄοΥ 
Δ 0ἢ νοὶ 1,6 θοπάθη βρύθομθ, ἴΠερον εἴτ᾽ οὖν --- εἴτε 
παὶ νϑυδὶ. ὅόορῃ. Οἷά, 1049. πιρῦῦ σὰ ΟΠποθρὰ, 759. 

Υ. 822 ἴἶ, ἀδ5 αῦοῦ δυΐβουάθιη αἱ 'ίαάξ βουνοὶ 
815 αἴθ Οὐείίον ῬὈοίτοίοπαθ, ννοΐ θη νυῖγ, πδοῃάθπι νυῖγ 

ΔΙ! σοιμοῖπθ Καπῃρἴβρ16 16. δπροβϑύζ μαῦ θη, ϑιὴ γοΙκβίοβίθ 
(ὅπ Βουξζίροι Εἰ οβέίϊαρθ), Ὀογαίμθι. 16 Ὑγονία τὰ δ᾽ 
ἄλλα πρὸς πόλιν τε καὶ ϑεουὺς 5'πὰ ἄδηῃ Ὑγοτγίθη Υ, 
808 τὰ δ᾽ ἐς τὸ σὸν φρόνημα επίροροησεοβοίχί, ὑπά 
ΒοΖίθιθι δον αυῇ ἀᾶὰ5 Υ, 788 ΠΗ ΟΘεβαρίε. τὰ πρὸς 
πόλιν τε καὶ ϑεους δ χὰὄ ψνϑυθπάθη, νϑῦρὶ. ϑόρῇ. 
ῬὮΙ. 1441 εὐσεβεῖν τὰ πρὸς ϑεουὺξ α. ἃ., 5. δαί. 
Οτάϑμπη. ὅ. 988. ἄλλα δυΐίξεν ἄδθπὶ. νύ85 ἀὰ γοη ἀεϊ- 
ποὺ οηκαγί ογνυᾶμπὶ μαβδί. πκοιγοὺς ἀγῶνας ϑέντες, 
γον]. Επατ, ΑἸΚοβί. 1029 {, ἀγῶνα πάνδημον εὑρίόπω 
τινὲς τιϑέντας ἀϑληταῖόιν. 

Υ. 824 Πι υπὰ Ζυναν ἰδὲ ἀὰ5 σὰς δίθιῃθηάθ, νυνῖθ 68 
ἀδτθγπα ὑν 0} Ὀ]οῖῦ6. χὰ ὈογαίμθηΣ νύθπὶ ΔΡΘΥ δυο 
ζ νν πὶ ΔΡῸΓ ΠΣ ᾿πηπιοῖ, οἄδγς νγθ 806Γ σαῦδαθ.) 68 
ΝΟ ἀπὰς δὴ Ποιθημάθη ΜΕ Ι{6]η. ἄθιη νυ! ]θὴ οπηίννθάθν 

ἀυζοῖ νογϑίδμαϊροθ θγθηπθη οὐθ οι ποιάθῃ νἱγ γογδα- 
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νῦν δ᾽ ἐς μέλαϑρα καὶ δόμους ἐφεστίους 
890 ἐλθὼν ϑεοῖσι πρῶτα δεξιώσομαι, 

δ , ’ ώ Υ͂ 

οἵπερ πρόσω πέμψαντες ἤγαγον πάλιν. 

Οἴθη ἀδ5 1μοἰάθη Ζὶ οπίξζεγποπ δη αἶπθπὶ ϑομδάθπ, αὶ 
πᾶ Ζυνᾶῖ. 5. Ζὰ Ῥίοπ. 4839, βουλευτέον . 5. ὅορ!. 
ἘΠοΚιγ. 16, Χεπορὶι. Κυτορ. ΙΥ, ὅ, 394. ὅτῳ "αὶ, 5. 
Ζὰ 5160. 7142. ὕει δεῖν τῷ ἀδπὶ θϑᾶν. ἀεν Ῥδϑυβοπ 
ὑπᾷ ἄφπη Θἰδηϊν ἀογ ϑ'δοῆθ 5. ϑόορὶ. Εἰθοίγ. 6129 ποίας 
δέ μοι δεῖ προς γὲ τήνδε φροντίδος ; α. Βε. ΧΧ, } 
πολλῶν παλῶν δεῖ τῷ παλῶς τιμωμένῳ. Ατὶπίορῃ. 
ὝνΟΙΚ. 1024 δεινῶν δέ ὅοι βουλευμάτων ἔοιηε δεῖν 
πρὸς αὐτὸν, Ἐαγ. ΑΙο!. Βε. ΥΠΙ1, 8 ὧν πόλει δεῖ. 
ΝΙΘΗΣ 5. θεῖ ΕἼΒΟΠΘΥ Ζὰ ΥΥ δἰ θγβ ασαμη. {Π1]. ἃ. Ρ. 4138, 

δι. Ογᾶπιπ. ὃ. 3591. 2. ὕερθεν δεῖ τινά τινος 5. 
Ζὰ Ῥιοιη. 86. Ααϊδοτάθιῃ βίβῃξ δεῖν πὶ ἄθῃ θδίϊν 
οἶπο οηϊεῖν βόρῃ. Κοὶ. 721. ἤτοι πέαντες ἢ τεμόν- 
Ζες, 5. ξθηΠΟΠ65. Ὀ6ὶ ΒΙοπιῆο 4 χὰ ἃ. 8., ἴθερογ α16 
Ἐὸτπὶ Ἠέαντες 5. Βυϊζδπῃ5 δυβῇ, ασδιημ, . 1] 4 ππίρυ 
μαίω. ντοζὰ τπᾶπ Αὐἱβίορῃ. Εἰ, 1139 ἑηπέας [ὕρεπ 
Καηη, δοἢ ῬΙΘύβοη Ζῦπι ΝίοΙ 5 Ρ. 951. Ὕε γα]. σὰ ϑορἢ. 
ΕΠ. 750 ζΖνυ. Αὐβσρ. πήματος γόσον ἀδ5 [,εἸάδη ἂῃ οἷ- 
πη] ϑοῆδάθη, νὰ Εν, Οταβί. 997 ἢ, γόσος μανίας, 
Πα τὐἷῖθ ψγοσεῖν ταὶ ἄθπὶ Ασοιυβαίῖν ἀπά θδΐίϊν., νυϑοῆα 

διιάγοκοπ, νγοῦδη πῆδη ἰοἰάθί, σοΐαμάθῃ υὐἱγὰ. ΑπάθΥβ 
5όρῃ. ΡΒ}, 705 πῆμα νόσου, ἃ. ἱ. ἄδ5 Ιμοϊάθῃ ἀόν 
Ἀυδηκμοῖῦ, Εν, ΗἸΚ. 297 τοῖς τοῦ νοσοῦντος πήμα- 
όιν. ϑορῇ. Αἰὰβ 3603. πῆμα ἄτης ἀε5 Ἴνα 5 ὕσηδεὶ]}, 
ὑγθροη νι οθο ον βέθι θη ῬΟΥΒῸπ δάγνουβ. ρΡ. 198 [μεϊρζΖ. 
πῆμ᾽ ἀποστρέψαι γόδσου ρεὰπάετε Βαΐ, Ἰεάοοςθ οἶπα 
ΝΝοίῃ. 

Ν. 829 δόμους ἐφεστίους ἴῃ ἀϊς Ζίτηπιοῦ ἴτε Ηδυδ6, 
ἴῃ ἀε5 Ηδιιβεβ αειηᾶοθοσ, ὃ. δι Ζὰ ὅϑ16ῦ, 7]. 

Ὑ. 850 το νγεγάβ ἄθη Οδίζοεγη ( ἄθπ ἰ Ηδυβθ 
Ὀοῆπαποθθη Οίαγθ!άθγη., 5, σὰ 8160. 564.) Ζυεογβέ 
16] η6 βομίθ τϑϊοῖθη (τηθῖπρη ογβίθῃ τα Ὀγίη θη). 

Βεύπἢ, τν. 5’... ρ. 806 δεξεοῦύσϑαΐξ τινε. ΑΡγαβοῖ. δὰ 
Ἠσ5γοὶι. ν. δεξιωσασϑαι. 

Ὑ, 831 οἵπερ ἀϊθ ἀοοῖ,, 5, Ζὰ Ῥοῖ5. 917. πρόδω 
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γνίχη δ᾽ ἐπείπερ ξσπετ᾽, ἐμπέδως μένοι. 

ἊΠΠΤΤΑ ΤΙ ΝΗΣ ΤΡ 4, 

ἄνδρες πολῖται, πρέσβος ᾿“ργείων τόδε, 8ὅὅ 
οὐκ αἰσχυνοῦμαι τοὺς φιλάνορας τρύπους 

890 λέξαι πρὸς ὑμᾶς" ἐν χρύνῳ δ᾽ ἀποφϑίνει 

πέμψαντες. 5. σὰ ὟΝ. 804. ἴθεοθον ἀδ5 ἔδῃ!οπάς Ῥγο- 
ΠΟΠΊΘΗ 5. Ζῃ Ῥιοπι.. 3597. 

Υ. 8392 ἕσπετο ἀθπι πρόσω πέμψαντες επίρερεη- 
δοϑοίζί, 

Υν. 893 {πι ΚΙγίαϊπιποϑίγα. νυ! ἢ θ υϑῃγβοἰ ΠΠ10ἢ 
εἶπε Ζεϊξ ἴδῃς ἂβ ψογβιομί ἴθ ἀον ΤΠ ἀ65 νουμοῖβ 
δεϊδυβομύ Πα, παπιηθῆν. ἀ8δ 516 ἄθῃ Αρϑιηθποη βᾶσ θη 
Πόγί, ἀδίβ οὐ ἴῃ ἀὰ5 Ηδὺ5 ἰγοΐίθῃ νυ ]]θ, Πούνοῦ δυῇ ἀἷθ 

Βὕππο, θορ!οϊίεῦ νοῦ Β’Θπθυπηθπ, νυθίοῃθ Ραυγραγάθδοϊθη 
δ ἀδη Βοάθῃ Ὀγοϊΐθη βοίίθη (Υ. 886 [ἴ). 98 ἴῃ 1ἢγῸΥ 
Βευβέ ἀδγ Εἰπέβοθ]α 5. ἰἤγθη Οσϑιιδἢϊ Ζὰ πιογάθη, Ζυν Εοῖΐα 

δοκΚοιηπιθπ ἰδ. πῃ 5816 ἴἢη πἰομ ΒΟΡΖΊΙΟΙ διηρίδησθης 

ΟὟ [6 σεῖο. δἴοβ. ἄθῃ ϑοιμϑῖπ ρϑῦθῃ νν}}} : ἀπά 5ίαίέ 
δίοῃ, υνῖθ εἷη δἰ! θυ }}6 ἔγουθ (αύεη, ᾿πγθῖη πο ἢ ΙΔ ΠΡῸΙ 

ΓΥΘππαηρ νυν] θυ Κϑἢτοπάθη (ἀδίξθη ἴῃ αἴθ Αὐπὶθ Ζὰ νγοῖπ 
ἔθη, ἀπα 5᾽ο} βορίθιοἢῃ. δῃ ἴμη ββὶ δβῦ Ζὺ υυϑηάθῃ, ννδπα θέ 
516 βοῦ Ζὰπι (ποῦ. ἀἴθβϑη δι οἢ ἀπγοῖ, 416. δῃγθηνο  ! α Αἢ- 
γοᾶς πρέσβος 'Δργείων τόδε (νενρ}. Υ. 1866, Ρει5. 61, 
Ἐππι. 690 σέβας ἀστῶν --- πρέσβη Οἰεδαπάξα ννὰ μυβομοῖη- 
Ἰοὺ ΗΚ, 699,) σεποῖσύ χὰ ᾿πδοῆθη Ὀοιη οπά., ὑπᾷ 1}. 
ὙΠ Κα γΠ οἢ ἴῃ ἀορρεοιβίμηῖσου θάθ ἀδ5, νγὰ5 ἴῃ ἰδγϑιη 
Ἰηπουη νογρϑῃΐ, ἃυΐδουηα, 16 Αηγθάθ ἃΌΘΓΥ ᾿ἰϑύ Ζζι ἅθεν- 
Βείζθῃ : Οερθηβίδηἀ ἀ6ΥΓ νου γαπρ ἀμίου ἤθη ΑὙρϑῖθ π 
ἰοῦ, ἃ. 1, αἰθ ἴῃ 8ἃ]5. ἀἷθ θῃγυνγαϊ βίθη ἀθὺν Αὐρϑῖθυῦ 
ὨΪΟ δηνγθδοπα βουνά, 

Ὗ. 834 ἔ, πῖομς νυν}}} 1ο0ἢ τξοὶ βομβηιθη. πηθῖπ 6 Π]8ΠΠ- 
ἸΘθθηάθη Οἰδϑϊηπαη ρθη ΔῸΒΖΌΒΡΥ Ομ. σοσθῃ θυ οἢ, Ἐπ 
Καπῃ εἰη θορρεοίβίηη ἀδυῖη ἰἰθρθη, ἀὰ ἀϊ6 [ωϑῦ86 ἀ6Υ 
ΚΙγν(αϊππορίσα Ζαπιὶ Αβδῃλοπιποὴ υηἀ ΖΌΙΩ ΑἸΘΊΒΌμΟΒβ γος: 
βίδμἀδθη ννδύάθῃ Καμπ, ἐν χρόνῳ 2 5ΘΙ ΠΟ Υ οι, 8. 
4ὰ ΗἰΙκ. 907, Αὐοῖ Πίουϊα [ἰερὲ οἷη θορροϊδίμυ, δὲ 
ἄθηὶ ϑίππηθ πριν [ὑ γαὶρ, 5. σὰ Ῥγοιω, 19. 
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τὸ τάρβος ἀνθρώποισιν. οὐκ ἄλλων πάρα 
μαϑοῦσ᾽ ν᾽ ἐμαυτῆς δύσφορον λέξω βίον. 
τυσόνδ᾽ ὅσονπερ οὗτος ἣν ὑπ᾽ Ἰλίῳ, 860 
τὸ μὲν γυναῖκα πρῶτον ἄρσενος δίχα 

840 ἦσϑαι δόμοις ἔρημον ἔχπαγλον καχὸν, 
πολ λὰς κλύουσαν ἡδονὰς παλιγκότους" 
καὶ τὸν μὲν ἥκειν, τὸν δ᾽ ἐπεισφέρειν χαχοῦ 
κάκιον ἄλλο πῆμα, λάσκοντας δόμοις. 86ὅ 

Υ. 836 οὐκ ἄλλων πάρα μαϑοῦσα ἃυ5 εἷρπεγ 
Ἐτίδητυαηρ,., 5. Ζὰ Ῥεγβ. 9258. 

Υ. 838 ἴξὲ τοσόνδε 465 Νίδβουϊπυπι σὰ βίον. ὅ- 
ὅονπερ δον Νευΐίγυπι, 5. Ζὰ ΒοΡΒ. ῬΗΙ. 494. Αἴδᾶ5 
598. οδϑεη Ζζὰ Υ. 40. ὑπ᾽ Ἰλίῳ (ἐκ Ἰλίῳ Ἑδτη.), 
5. Ζὰ ΡἢΠ. 1901. δυο υπίρηῃ Υ. 860. 1414, 1452. 
ΟΠοερὶι. 3541. 359 {, 

Ψ. 839 σεβὄτέ τὸ ζὰ ἧσϑατι, 5. ΟΒοθρη. 998 ἢ, 
Ια . ατάπιῃ. ᾧ. 840. μὲν φσεμὄγέ Ζυπὶ σαηζεη ϑαΐζα 
πὰ Ζιυηδοῆδί Ζὰ πρῶτον. ὕβρει ἀϊθ ϑίβι υηρ γνὸγ ἀϊ6- 
δεῖ οτγίβ 5. Ζῃ ΗΙΚ. 886, ἅδε. ἀϊθ ϑδοῖβ συϑγρὶ. 
ΟΒοορῃ. 929. 

Υ. 810 δύμοες,. 5. Ζζὰ Υ. 568. 

Υ. 841 ηδονὰς παλιγκότους Ὀοββαῖίς ΥΥἄπβομο, 
εν Βῦγρεγ πᾶπϊοῃ: ἀδίβ Αρδιηθπποη ὑπὶ 85 [6 θ6π 
Κοπηπθη πιδομῃίθ. ἀδιηϊξ ἀθγ Κυὶϊεσ φερθὴ [Π|ὺπ ϑβεῖηθ 
Ἐπαάκοδαῖε οὐγοίοςμθ ἃ. 8ἃ.. 5. , 439 Εἰ. 446 ΕἸ ἋὍεῥνεγ 

ἀΐεβε Βεάουέξυηρ υοη ηδονη γεγρ]. ϑὅόρῆ. Κοὶ. 1904 
βαρεῖαν ἡδονὴν γικᾶτέ μὲ λέγοντες. ὙὝΥερεπ 2ιλγ- 

δόνων παλιγκότων Υ. 8δ9 δΒαΐ πιᾶπ δος ΠΟΥ 2ιλ)- 
δόνας παλιγκότους 5ομγοῖθθη νυ θη. 

Υ. 842 ἢ, ἀπά ἄξδη εἴπηθῃ ἀαἴβ σεκοιηπηθπ, ἀθπ 8η- 
ἄδγηῃ ἀαῖς ἄαζὰ πεν θεἰΓἢγ6 ( δυϊξογάθαη ποὺ πδοῖ βοῇ 
Ζίθ 6) εὔνγαβ ποὺὴ [96 16 65 δἷ5 ἀδ5 6068] εἴη 1μ614, νϑογ- 
Καπάεπάα ἄδθπι δυο. 16 Οοπείγυοτίοη ἰξύ: καὶ (ιλύου- 
ὅαν) λάσπονταξ δόμοις, τὸν μὲν πῆμα ἥκειν ; τὸν 
δὲ (πημα) ἐπειόφέρειν ἄλλο κάκιον κακοῦ. ὕτεθεν 
κακοῦ Ἠπάκιον 5. ΒΙοιιβοϊά ζὰ ἀ. ϑ8έ., τπ5 Ζὶ 50ρῃ. 
Απί, 1906, ὅθεν ἄεη Ριίυμ}15 λάόκοντας πδοὴ τὸν 
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καὶ τραυμάτων μὲν εἶ τόσων ἐτύγχανεν 
845 ἀνὴρ ὅδ᾽, ὡς πρὸς οἶκον οὐχετεύετο 

φάτις, τέτρωται δικτύου "Ὁ λέγειν. 
εἰ δ᾽ ἣν τεϑνηχῶς, ὡς ἐπλήϑυνον λόγοι, 
τρισώματός τ΄ ἂν Γηρυὼν ὁ δεύτερος 870 
πολλὴν ἄνωϑεν, τὴν κάτω γὰρ οὐ λέγω 

850 χϑονὸς, τρίμοιρον χλαῖναν ἐξηύχει λαβὼν, 

μὲν --α τὸν δὲ 5. Ῥεῖβ. 182, αι. Οτϑιηπι, ᾧ, 304, 
Απηὶ. 5. - Βάρρδο ΧΙ, 4 ἀνδρὸς μεγάλω πολλῷ 
μείξφων. 

Υ. 844 καὶ υπὰ ζΖνναῖ, 5. Ζὰ Ργομ, 489. μὲν υπά 
δὲ Ὑ, 847 δηΐβργθοιθη 50}. 

Υ. 840 ὠχετεύετο τἅμπιι. νυνῖθ ἴῃ εἶποῦ Βΐππο, 

Υ. 846 50 μί οὐ πιϑὴν [ωδοθου αἷ5. εἷπ Νείζ. 50 
Ζὰ βϑᾶρθῃ. ἴϊεθον τέτρωται οἶιπα ἂν ἱπὶ ΚΙ σογαπρ8- 
δἰιοάθ 8. Ναί. ἀσδιπμι. ᾧ. δ08, Απιη. ὦ, ἃη8 Ζὰ ΗΙΚ. 
1012. Εἶπε ἅδη!οὴθ Ὑγεγρ οἰ ομαηρ Πηάοι βῖοῃ βορἈ, 
Αἰοῆπαὶ. Βκι. 11 ἀσπὶς μὲν, ἡμίλιγδος ὡς, πυκνὸν 

πατεῖ. ἄμα πλέω ἰεὶ τραύματα 85 τέτρωται σὰ ετ-- 
δᾶμηΖθη. 85. Ζιὶ Ομοθρῃ, 692, οὐδθὺ ποοῖὶ Θἰ Π!ΔΟΠΘΙ Δ 1Ὲ5 
τραυμάτων Ὗ. 844. λέγειν 50 χὰ βᾶροῃ, 5. Μαίιἢ. 
ατἴϑμῃ. ᾧ. δ48ὅ, 5. 1069, 

Υ, 847 αἷς ἐπλήϑυνον λόγοξ ἱπίγαηβιεϊν : ννῖθ 
ΖΑ ὨΪγοϊοῦ ννᾶύθη ἀἷα Οἰδυϊοιίθ. νυ οἷν ἀϊ6 Θογοϊέβ 

τηοϑἰἀθίθπη 9 νύθῆη πιᾶη πιομῦ ἐπλήϑυον 5 Βγ Ίθ θη ὙΥ1}}, 
γυῖθ ὅόρη. Κο!. 377 ὡς καϑ᾽ ἡμᾶς ἔσϑ᾽ ὁ ῬΉΡῚ ΤΡ 
λόγος. Βεῖϊάβ ΥΥ ὄγίθι. βἰπα οἵθ ψϑυνυθοιβοὶῦ ννογάθη, 8. 
δύο ἢ} Ζὰ Ῥεῖβ. 419. 

Υ. 848 ΠῚ ἀγεῖ!εῖθῖσ σοννβ ἡγ 0}, (815) ἄον συνεϊέβ 
Θεγγοπ, οἵξιια!5 ΟὔΘγμ8} (υ ἀθν Οὔδῦννο!}), -- ἀἴ6 
ὈΠίου μα] ἀογ γα πᾶ! !οἢ γθομηθ 10 πἰοῃξ, -τ-ο εἷπθ 
ἀγειίαομθ ΗΔΠ1|6 θυ μα] έθ σὰ Βαθοη γὔδιηῖ, 6Γ ἘΓῊ Π80ἢ- 

ἀοπὶ δ΄ εἰπημαὶ ἴῃ 76 ἀον (ἰδία! σαβίογθθη, ἃ. 1. 5ὸ πιϊ βέβ 
ΕΓ», 815. ἀ6γ Ζνυεῖϊία (ἀθυγοι, εἴπθὴ ἀγοϊαοῦθη Κῦγρον 
δειαθύ Βαῦθπ, ὑπὰ 5'οῖ γἄδιμθη Κὔμππθηῃ., αἴδβθῃ ἀγεῖς 

ἴδοῆθηῃ Κῦγρεν. οἷν αἱβ. [ϑθθπμάθυ υυ]θάθυθθΚοπιπιθη Ζιὶ 
Βα 6 π» ὑπὰ Ζυνὰγ πἰοῃῦ 8115 ἀγοὶ Κῦγροι. δυῖ δἰμιιαὶ, 
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ἅπαξ ἑχάστῳ κατϑανῶν μορφώματι.. 
τοιῶνδ᾽ ἕκατι κλῃδόνων παλιγχότων, 
πολλὰς ἄνωϑεν ἀρτάνας ἐμῆς δέρης 876 

δοηάοθυῃ Θά θβιη] οἴπθη πϑοὴ ἀθπὶ Δ Πα ΘΥΠ οἰηΖθὶπ, Π80ἢ- 
ἀδπη ΕΓ οἰμπιηὰὶ ἴῃ ᾿θάθπι οἰπζθίπθη ΚΚΟυΡϑΥ φϑβίου θη 
ΓΑΙ 5 50 οἵζ νυυχγάθ δσ πϑμ 0 85 ἰοάΐξ νου κυπαϊσοί, 
τ᾽ ἂν [ἀντ τοὶ ἄν. ποθεν ἀϊθ ειθίπάσηρ ἀϊθβοῦ Ραν- 
ἘΚεΙη πὶ ΕΠ οἸσουαπσϑβαίζα 5. Οποθρῆ. 1019, ϑὅορῃ. ΕἸ. 
949. Ττϑοι. 279. δῦθη 80 οὔτ᾽ ἂν Αἴβοι. ἔα. 878, 
Βορἢ. ΚΟοΙ. 1351, ἡ τ᾽ ἂν 5. σὰ 5160. 882: ὕθεν ἀΐδθ 
ἘΠΙΒίοη σὑοη τοὶ δυίβευ ἀἴθβθη ϑέε!] θη Ζὰ Ρτομ, 702. 
Οδγγοπ, οἷῃ ΒΡΘΠΙΒΟΠΟΥ Κοηϊς, δ ΘΙ οΠ 6 Γ ηδοὴ ἀον Νίγίϊθ 
ἄνοὶ Κῦὄγρεν παῖς, Γερυῶν ὁ δεύτερος, γογοὶ. Ευγ. 
Ττοδᾶ, 614 ἄλλος τις Αἴας, ὡς ἔοικε, δεύτερος 
παιδὸς πέφῃνε δῆς. ἴθεθεν ἀΐε ργϑἀϊοατᾷ η!οῆθ Αρ- 
Ῥοβιεἴοη 5. Ζὰ Ρτοπι, 965. πολλὴν [ἂν πολλάπις, 5. 
χὰ 5160. θΘ. οὐ λέγω ἰδὲ Ζνν8 εἶπ ΕὌΓπιθὶ, υυθίοϊια 
σΟΌτγδυομΕ. νυν, νύθ πη Τη8Π Θὗνναϑ ΟΠ! πηπιθ5. πιο 815- 
ΖΌΞΡΓΘΟΝΘπ νγᾶσί. Ὑ8 ἢ ἄθῃ οα 465. Αρϑιπμθιηποῃ, 

γϑυρ]. ΟΠποορὶι. 1053] (οὐκ ἐρῶν. δυοὴ χὰ ΕἸ. 1418 
Ἰρη; 858, ϑὅορὶ. Εἰεκίν. 1407. ἀδη!)οἢ δυο οθθη Ζὰ 

ἮὟ͵ 486: ΓΡᾺΝ πιδοῃίθ 10ἢ 65. δῖθυ ἰΘθοΥ ἴῃ ἄθν Βαβάβρυ- 
ἰὰησ «Ὑϑοβηθη (5. Ζὰ Υ, 58) δυΐχαμ!θη ἢ πεμπιθπ., 80 
ἀδ!5 ἀδὺ ϑ΄ππη ἰδ : οὔπθ ἀδ 5. Ἰοῇ βϑίπθη 6 ἄθβιμαὶ ΠΟΌΘΗ 
ΚΟΓΡΟΥ ἃἰ5 δ ομδίίθη ἴῃ ἀδγ ὐπέογνγο!ἐ ἄαζαὰ γθοῆπθ. ΑΘΒη]. 
οὐ λέγω ϑορᾷ. Ὑτδοι. 800; 5. δυοῖ σὰ Ομοορη. 996. 
χλαῖναν ἨδΠ6 ἔν Κὄγρου. 80. ἤπάβῇ β'οιι. διοῃ ὁπῆνοϑ 
(5. δολῤἑειμδτιεσὲ ἐεχίοσοτι ἵτπι τιον, ἐδδέαπι. ὈΠίαρυ 1656 Πὶ 
ὙγοΙ6}) ὑ' ἃ. ἐξαυχεῖν δῦ πιϊξ ἄθῃῃ Ῥαγεϊοϊρίαπι οθη- 
δίγαῖγε, νεῖ εὔχεσϑαι (ϑοριι. ΚοΙ. 41) ὦ. 8ἃ.. 5. Νίδι. 
γάμοι, ᾧ, δδ “, Εἰ, ἑκαάστῷ μορφώματει ἴὔγ ἐν ἑκά- 
στῷ μορφώματι. 

Υ. 8δ2. ρεϊόγεπ ἀθ Υογίθ τοιῶνδ᾽ ἕκατι Ἠλῃ- 
δόνων παλιγπότων πῖομύ Ζὰ ἔλυσαν. 5οπάξδχῃ Ζσὰ λε- 
λημμένηξς, 8. δὰ Ῥτοπι. 878. 

Υ. 858 πολλὰς [ἂν πολλάκις, 5. σὰ 5160. 6. 
ἄνωϑεν 5οῖμεῦ 5. αηρσ ὑγθσεὴ τς ἄνωϑεν οὔσαξ γοῃ 
οὔδθῃ Δηροθγαρμίθ, βθοίοβίιϊσίο, 8, Ζὰ ϑ᾽θῦ. 889. 
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ξλυσαν ἄλλοι πρὸς βίαν λελημμένης. 
8δῦῦ ἐκ τῶνδέ τοι παῖς ἐνθάδ ̓ οὐ παραστατεῖ, 

ἐμῶν τε χαὶ σῶν 2 εὕριος. πιστευμάτων, 
ὡς χρῆν, ᾿Ορέστης" μηδὲ θαυμάσῃς τόδε, 
τρέφει γὰρ αὐτὸν εὐμενης δορύξενος 880 
Στρόφιος ὁ Φωκεὺς, ἀμφίλεκτα πήματα 

860 ἐμοὶ προφωνῶν, τόν ὃ΄᾽ ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ σέϑεν 

Υ. 854 σεοτέ πρὸς βίαν, ἃ. 1. σονναϊέβαιῃ (5. Ζὰ 
Ῥτγοιι. 208) Ζζιι λελημμένης. πἴομ χὰ ἔλυσαν. ἴΠεθοῖ 
ἀϊθ γι λελημμένης 5. ΕΠἸπιβίου σὰ Εν, Βακοῦ. 1100, 
ΒαυϊμμδηηἾ5 ἀπὰ δίας ]ὰ᾽5. Οτδιημι. ππίον λαμβάνειν. 

Ν. 8δὅ ἔμ τῶνδε πδοῆ ἀΐδθβοπι, Ζαπη Ζυνοϊίθη, ννῖθ 
οἵξ, δπίροσοηρεβοίχί ἄθπὴ οτίε πρῶτον Υ. 8939, νυῖθ 
παῖς ἀαπὰ ἄρσενος 5ϊοῖι επίροσθηβίθηθη, τοὶ ἀδπιπδοὶ, 
αἰβο. ὑγερϑη ἀἴθβοῦ Θουομίο, 5, σὰ Ῥεῖ. 1059, ἐγϑ δ᾽ 
ὧν παραστατεῖ. ὡς χρῆν δ΄ 5ίθιιξ πἱομέ, νυνῖθ 65. ὈΠΠῸ 

ὙΥΔΙ. ΙΕ 61 π||γΓ,. ὑπ ἀἰοσῇ πᾶπι!οἢ τηϊῦ ταἷγ σὰ 6πη- 
Ρίαδῃρβηῃ. 

Υ. 856 υπίον τηϑΐηοπ ὑπά ἀοίηθη {Ππίογρίδηάογη 
ἀογ τους ( ΚΙπάθυη) ἐδ5 Παυρί. Ογεδβίθθ ννᾶῦ πᾶιη- 
το ἀ6Γ οἰηζῖρθ σόῇμῃ: ᾿ΠΟΠίθυ ὑνάγθη ᾿ὐ]θοίγα, Οἢγυ- 
ΒΟ ΠΟ ΙΠ15. ρῃϊροηθῖᾶ ἀπὰ ν᾽ !οῖοῃς Τρῃϊδηδ558.) 5. ΖᾺ 
ϑόρὴ. Ε]εκίν, 154, θΐ Αἰβοῦυ!οβ ννογάθῃ πὰ Οὐδ- 
δβίθβ, ΕἸ θοίγα ἀπά Γρβὶροποῖα εὐνυᾶῃηΐ, 5. Ζὰ Ομοθριι, 168. 

Υ, 858 ἔ, Βίγορίιϊοβ ἀοΥ ῬΏΟΚΟΥ ννὰῦ ἀ6ΥΓ Μαΐου 
ἀο5 Ῥγίδάοθ5, υηὰ (οί τθαπὰ ἀηα νει πάοίου 465 Ηδι- 
8565 ἀοι Αἰτοϊάθη. νεγοὶ. ΟΒοθρῆ. 670. 917, ὅ.ρῃ. ΕἸ. 

17:11 (δυο Ὑ. 40 1., 670}. Εἔυν. Οτοβί. 768. 1408, 
1ρι. Ταυν. 60, 917, 9921]. ΕἸοκΚέν. 18, ἀφίλεκτα πή- 
ματα 5οἰνθϊηῦ ἢϊο ννερθὴ ἀ65 ΕΟΙσοπάθῃ : ὑοὴ Ζνγθῖθη 
δυροί ἢγίθ, ἀροὺ αἴν αηα ἄθη Οὐοβίθϑ βομνγε θη άθ, Ζννῖ6- 
Τὰοῦθ Τμοϊάθῃ Ζὰ Ὀοάαδιιΐθῃ, νυϊθνυοῦ! δὴ 65. διοἢ ; 05 

δη βοθίθάθπθ., πιῦρ!ομα [μοϊάθη ἀθειβείζθη Κᾶπη, 

Ὗ. 861] Τῇ ὑπά ννϑῆῃ νοὶ Κβυθάμθγίβοῦθ Ζρ6]]ο51ρ- 
Κοιύ (εἴη σἄρϑι!οβοῦ νο Κβυθάμθγ ) ἄθη θὄβθη δίῃ 805- 
βίοίβθη τηοϊίθ, νυνῖθ 65 εἶσθπ ἄθῃ ϑἰθυ οἴ θη: ἄθῃ ρ6- 
ζα! !Θηθπ (Δ σαιηθμμηθη} ποοῖ ᾿μΘ ἢν μϊΐ Εἰ βοη σὰ ἰγοΐθῃ 
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᾿ 9) 4 3 ᾿ 
κίνδυνον, εἴ τε δημόϑρους ἀναρχία 
βουλήν καταῤῥίψειεν, ὥστε σύγγονον 
βροτοῖσι, τὸν πεσόντα λαχτίσαι πλέον. 888 
τοιάδε μέντοι σχῆψις οὐ δόλον φέρει. 

80 ἔμοιγε μὲν δὴ κλαυμάτων ἐπίσοσυτοι 
πηγαὶ κατεσβήκασιν, οὐδ᾽ ἔνι σταγών. 
3 2 ,ὔ Ἄ,. δὲ ’ μὴ 

ἐν ὀψιχοίτοις δ΄ ὁμμασι βλάβας ἔχω, 
τὰς ἀμφί σοι κλαίουσα λαμπτηρουχίας 890 

(ἀυτοῦ Αὐδτγοϊέαηρ 5οῖπθ5 ϑἐδτητηθβ, Πϑιηθπέϊοἢ ἀ65 τηᾶ ππη- 
Ποθδη, ὑπὰ 5ἰοἢ ἔτεϊ, ὑπὰ δὰ οἰποὺ ΔΙοπαγοῆῖο εἶπα 3})6- 
Ἱποκγδίϊθ ΖῈ ᾿η80ῃ6η). ἴη εἴ τὲ -- καταῤῥίψειεν ἰ5ὲ 
α16 (Οὐοπβίσιοίίοη νογβηάογί, 5. σὰ Ῥγοῃ. 487. δίδη 
μαΐ ἀἴθβα ὙΥογίθ δυοῇ νϑυβίδπαάθῃ: ἀπ νγθπη γοἰκβίοθεπ- 
ας (ἀε5 ἰοθοπάθῃ ὝοἸΚα5) Ζαρσοι!!οβισκοὶς ἄθη (ἰπ ἀδὲ 
ΑὈνγ βοπμοῖ ἀθ5 Αρδιηθῆποη ἐΐα Βοριογαησεσοβοιᾶϊα 
Ῥεβουσθπάοπ) δίῃ βίθγζθη πηδομίθ, νυν 65 οἴσθῃ ἄβθῃ 
ϑιουοῆθπ. ὑπ ἀθῃ (είαδι!θ πο ποοῖ τηϑῦν τὶ Εὔ 56 

Ζὰ ἱἰγείΐεπ. Ῥδπη ντᾶτε λακτίσαι ἀατοῖ ὥστε λακτίσαι 
Ζι ογκίᾶσοηθ. ΘοΟἢ ϑοποιηῦ ἀ165 πἰοῃῦ ἀ6ὺ δῖπῃ Ζὰ βευη. 
ἀναρχία ἰδὶ ἀδΔ5 ΑδὈδβίγδοϊυαμ βίας ἀθ5 Ὁοπογεῖ. [Ιἢ 
κπαταῤῥίπτειν ἰ᾿ἰοσί ἀδ5 Ὀδὄβ! ον Αὐδβέοίβθη, ννϑὶοῖα Β6- 
ἀευΐξυπρ καταὶ ἴῃ πη! ἤδη Ζυβδιιπθηβείζαπσθη οἵἐ Πδΐ, 
Ζα βουλὴν καταῤῥίπτειν Καππ τιᾶρ ῥίπτειν λόγους, 

, ἀρὰς α. ἃ. νεγρείομβη, 5. σὰ Ῥγοῃ. 512. Ὦϊδ6 ὙΥ ογτίβ 
ὥστε δσύγγονον βροτοῖς 5ϊἰπά Ζυμῃ Εἰ οἸσεπάθῃ Ζὰ ζίθῃβῃ, 
ὕευεν σήγγονον 5. ζὰ Υ, 809, 

Υ. 864 ΠῚ ΞοΙ μοῦ ατυμα (ἀ65 ϑέγορῃϊοβ) ἔγνυδηῦ 
ΤΠ τε ( 6πιίμᾶ]6}) πῖον Ἠϊπίου δύ ( ἰδέ σβά το σοιποὶπί) 5 
ΤΩΪΓ νϑθηϊρβίθῃβ ἱπάθββθῃ βἰπα ἀδθσ ΤΒγάᾶποη δηάγησοπάθ 
(δεῖς βἴον. εὐριείβοπάθ.) Θυ6! 6 ὴ νογβῖεσί, ἀπά Κοεὶπ 
Ττορίθη ἀδγὶη ( νυεηὶρβίέθεπβ ἢδθ6 ἴἰοὰθ τοῦθ πὰπ ὥθεΥ͂ 
αἷς Εἰπιΐογπυηρ ἀ65 Οτἴεβίθβ. 850 σἱοὶ ΤὨγᾶπθηῃ βἰθ ΠΪΓ 
Θυ0ἢ ρεκοβίες δαί, θεγυμῖρὶ). φέρει ἄεῃ ϑ΄'ππθ πϑοῖὶ 
{ἂν ἔχει, 5. σὰ ΗΙΚ. 475. ὕεθεγ γὲ μὲν δῆ 5. Ζὰ 5160. 
569. κατεσβηπασιν νοῦ ΕἸ ὕββϊ σΚεϊΐθη, 5. ζὰ δῖε. 566. 

Υ. 8601 ἶ, δύ ἀδὺ ϑδίπη: ἀοοῖ ἰοἰάθ οὶ ἂἃῃ ἄδθπ 
εγϑί βρᾶϊ βιοῖι βοβιοίβεπάθη ἀὐυρσθὴ γὸχ ὙΥεἴμθθη ἀδγῶθογ: 
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ἀτημελήτους αἰέν. ἐν δ᾽ ὀνείρασιν 
870 λεπταῖς ὑπαὶ κώνωπος ἐξηγειρόμην 

διπαῖσι ϑωύσσοντος, ἀμφί σοι πάϑη 
ὁρῶσα πλείω τοῦ ξυνεύδοντος χρόνον. 

... Θὃὅὁξπλπλῳυἢ᾿᾽ ,,᾽᾿Ρ΄.----ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΞ΄--ο-οσσ-Πὖ6π-πτπτ-Ἠπ τ΄ ττ“τττ-ι -͵ἷ΄«-----..Ο6 ο ἜῸὲ..-.------ϑ 

ἀαῖβ ἀϊθ απ ἀεἰποϑίνυ θη δυΐσοβίθ θη Εδαθυροβύθη νγ6- 
δθὴ ἀ6γ ἱππιηθὺ πἰομε δυο σοπάθη ΕἸηπδῆπηθ ΓΟ] 5 σ]θῖ ἢ 
8810 γΥΠΔΟΒΙ ἃβδρϑῦ νυαγ θη... ὉΠΟΎ Κ5Ι σοῦ ὈΠ1ΘΌΘης 
ψορῸ 6 η5 ννᾶγθη, ἃ. ἱ. ἀαγθον,, ἀδίβ ἀὰὰ ἱπιηθὺ ποῦ 
Καπιδίύ. ἔχω ἴἋὃν εἶχον. 5. Ζὰ Ῥζ͵οπι, 599. υπὰ ὕβεν 
ἀϊθ νευθϊπάσπρ ἀθ5 Ῥγᾶβθιϑ. ὑπᾷά Πηρογίθοι! ἀδ5. Ζὰ 
Ὗι 229, 

Υ, 869 {ἰ ἴῃ Ὑτᾶσπιοπ (ἐγ υπιο πα) Δ Ό6Υ οὐνυδοδίθ 
ἴον. ἀπίον ἄδθῃ [ἰοἴβδεθ ΘΟ νυπραπσοη (οὐον ἄυγο ἀἷ6 
εἴδη ϑίδίβθ, Βουδβυσμηρθη) εἰποῦ βαπιμθηάθῃ δίζοϊΚΘ, 
απὶ ἀϊοι Το άθη βθῃθπα ἰᾶῃρον [5 416 τϊ βο ! ἔθπαο (νυ ἃ ἢ-- 
γτομὰ ἀ65 ϑομ]αῖθ νεγσοηθηαθ.) Ζεϊξ, ἃ. 1. β δ! θοῦ 10 
ΒΌΘΙ. 50 νγυγάθ πιϑῖμ ϑ'οθ!αῖ ἀσγοῖ ἄπροδί οιθ ᾿Π γᾶσθπηθ, 
ἴῃ νυϑομθη ἴοῖ ἀϊοῖ ἴῃ Οοἴδγθη 58ῃ, θθαηγαῖσθῖ, ἀπά 
δΔυίδογάθιη νοὶ 16 ἀογ ππθοάδυξοπάθη δυίβοιθη Ὑ ΡδηΪδβ- 

βαηρσ φσοβίογς, οὔηθ ἐδ ἐθίσθα! ἢ ποῖ ἀθηὶ ἰὔγνυδοθοπ 
τμοῖηθ ἀπρϑοῦ τῷ ἀϊοῖ δυϊποῦγίθ. πα ἃμπηίίοῆθ ϑύθ! 6 
δε Βορ. Ττδοῃ. 176. ἐν ὀνείρασιν [ἂς ἐν ὀνείρασιν 
οὐὖόσα. ἴσενει ἀϊα Εοτμ ὑπαὶ 5. ΒΙοπιβοιά χὰ Υ, 438, 
ὑπ5 46 αἰαϊοοέο ϑορἠοοίὶς ρ. 238. ἀμφί ὅοι [ὃς ἀμφέ 
ὅοι ὄντα. --- πλείω τοὺ ξυνεύδοντος χρόνου [γ 
πλείω χρόνον τοῦ ξυνεύδοντος χρόνου, νεΥρ]. Κορ. 
Οἰά. 74 ἴ. τοῦ γὰρ εἰκότος πέρα ἄπεστι πλείω (χρό- 
'ΨΟν)ὺ) τοῦ παϑήκοντος χρόνου, υπά Ζὰ Αἴδοῖ. 5.180. 
"677. ὕει ὁ ξυνεύδων χρόνος 5. οὔεη χὰ Υ. 107. 
15 Ἰεάοοιβ ἄα5 Κοπιπα πᾶοὸῖ ὁγείρασιν ἴῃ ἄον Ὑ]οίογ. 
Αὐδβραθα υἱοεσ, 50 ἰδύ ἀπο πδοὲ αἦὲν οἷπ Κοπιπιὰ Ζὰ 
Βοίζθῃ, ζΖ. ἐν δ᾽ ογείρασιν Δ0εΓ βλαβας ἔχω πα 
ογρᾶηζοη, υπὰ χὰ ἔξηγειρόμην εἶπα ΒεαϊηρσιηρβραγκΚοὶ 
᾿ϊησασιάθηκθη, 5, σὰ ΗΚ, 81], 50 ἀα β 416 5'[:6116 χὰ ἄθϑ- 
.δοίζθῃ ᾿ἰβδῦ: δὴ Τγδαπιθῃ ρον (1646. ἰοὶ ). ᾿ἴπάθπι ἰοῇν 
δυννδομύθ ἰοῃ πίθου ἄθη ᾿οΐβθι Θοιινυϊη σα σθῃ. Οἱ ΠῸΥ 50Π|- 
πιθηάθη ΔΙῦοκα, ὑπὶ ἀἰο ᾿μοϊάθῃ βᾶμ6 ποοῖ ἅθθν ἀϊθ 
ἢ] θηβΖαιῦ ᾿ϊηδιι8. 11] 
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νῦν ταῦτα πάντα τλᾶσ᾽ ἀπενϑήτῳ φρενὶ 896 
λέγοιμ᾽ ἂν ἄγρα τόνδε, τῶν σταϑμῶν 

κύνα, 
870 σωτῆρα ναὸς πρότονον, ὑψηλῆς στέγης 

στύλον ποδήρη, μονο)γενὲᾷ τέχνον πατρὶ, 
καὶ γὴν φανεῖσαν ναυτίλοις παρ᾽ ἐλπίδα, 
κάλλιστον ἡμαρ εἰσιδεῖν ἐκ χείματος . 900 
ὁδοιπόρῳ διψῶντι πηγαῖον ῥέος. 

Υ. 813 ἀπενθήτῳ φρενὲ πῖομέ : πιϊὸ ὑπρδκΙαρίεπι 
Ἡδγζοη. οὗπα ΠῚ ἢ πηθ δηάθγεῦ : βοπάθυπ τἢἷἱΐ Κιὰσ- 
Ιοξεῖ ργζεη, οὔπο Κίαρσθη ὑπᾷ ἴΠηνν! θη ἰαὰέ νγογάεπ 

χὰ ἰᾶββθθ. δεγρὶ. πῃ. 902. Μίδη Κῦπηΐξα διοῦ πϑοῖ ἢ 
τλᾶσα δἰη Κοιπθᾶ βεΐζεη, ὑπὰ ἀπενϑήτῳ φρενὶ Ζὰ 
λέγοιμ᾽ ἂν πἴεῆθη, οὐεν τλᾶσα πενϑητῷ φρενὴ Βοῆγοι- 
θεη; ἄσοι Ἰϊερὶ ἴῃ ἀθγ σϑνυμηϊοθδη [μοβαγέ οδἷη ρᾶββθη- 
ἤν ᾿Ῥορρεϊπῖπη, ἀὰ ΚΙνίαιμμποβδίγα ἀυγοῆ αἰ Απνύθβθη- 
μεῖς ἀε5 Αἰρίβίθοβ εἰπθπ 1ἢΓ δγνν πβομίθῃ Εἰγβαίζ ζαηά, 

Ὑ. 874 πιδομέθ ἴθ ὑοῦ! ποππθη ἀἄϊθβοη Νίδπη ἀθτ 
ΞΊΒΠ16 Ηυπά, ἀ. 1. πιδομία ἰοῦ νοῦ! Ὀαμδυρίεπ,, ἀδίβ 
ἀἴεβοὺ δίαπη ΓΓ πο Π)Ὲ5 560. νγὰβ ὔγ ἀἷθ ϑιἅ}}6 ἀδὺ 
ἩΗυπαὰ 15ΐ, ἃ 5. ΥΥ. ΑΘ ΒΒ ΟΠ 65 ἴτη Εἰ σοπάθη ὑπὰ οἵε Ὀεὶ 
Αἰβοῦυ!οβ, Ζ. Β. Υ. 1096 ἄπεχε τῆς βοὸς τὸν ταῦρον, 
4.991 .4.. 1414, Εὰπι. 142 ὁ 3ὴρ, 5320 πτᾶκα. -- 
Ἐοϊοῖβ. οοτιεοεέ. Ρ. 88 5“9ῳ. λέγοιμ ἂν. 5. τὰ 5160. 
957. Ἠυύνα ΥΥβοΒίεγ, ϑοιμαίζοι, 8. Ζζὰ Υ, 9. 

Υ. 8158 σωτῆρα ἀ]οοιἰνίδοῃ, γαὸξ, 5. Ζὰ 5160. 62. 

Υ. 816 στύλον (νἱδ!!οἰομέ τἱομεῖσεν στῦλον.) πο- 
δήρη ὈΪ5 δὺυ ἄεη ατγυηὰ Βογα γε ομδπάον Ρ ἔθ ]ογ, αγυπά- 
Ρίεϊον . Ηδυρίρἔε!!εγ, 

Υ. 8177 5ίεμε καὶ υὐἱέξθῃ 'π ἀπνεγθυπᾶθποη Ο116- 
ἄστη ἀογ Βθάθ., νγῦὰβ βοἰΐθη σϑβοιιθῃξ, ἀθγ Ἀεάβ δΡῸΥ 
εἶπεη ποῦθη ϑ'οδνυαῃσ δἰεθῦ, γογοὶ. Ῥϑίβ. 920 1Ὲ.09958, 
5όρῃ. Α08}}}, Βτ. ἢ τές γάρ, με μόχϑος οὐπ ἐμεθεδ᾽ 
τει; λέων, δράκων τε, πῦρ, ὕδωρ. Οεἴίες ἢπάεέ 

δἰοῃῆ ἀδσ ὑππρσοκεῆγία ἘΔ], 5, Ζὰ Ῥεῖβ, 5}4, 

Υ. 878 ἰδέ κάλλιστον εἰσιδεῖν τὰ νεγθϊπάεπ. ἔκ 
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880 τερπνὸν δὲ τἀναγκαῖον ἐχφυγεῖν ἅπαν. 
τοιοῖσδέὲ τοίνυν ἀξιῶ προσφϑέγμασιν. 
φϑόνος δ᾽ ἀπέστω" πολλὰ γὰρ τὰ πρὶν 

καχὰ 
ἠνειχόμεσϑα" νῦν δ᾽ ἐμοὶ φίλον κάρα, 90 
ἔκβαιν᾽ ἀπήνης τῆσδε, μὴ χαμαὶ τιϑεὶς 

88ῦ τὸν σὸν πόδ᾽, ῶ ναξ, Ἰλίου πορϑήτορα. 
διωαὶ, τὶ μέλλεϑ᾽᾽ . αἷς ἐπέσταλται τέλος 
πέδον κελεύϑου στρωννύναι πετάσμασιν. 

χείματος ποῖ οἴπεπι ΤΠπρσονν τ εγ, οὔθ πδοὴ ἀδπὶ ΥΥ1π-- 
ἴεγ. πδοὴ ἄδθη ΥΥϊηίετίαρομ, 5. ΒΙοιηἤοΙά. 

ΟΥ̓, 880 Ε΄ εοὐἔγθυ! οι ἀΌ ον ἰδ 65. ἀογ Νοίῃ σϑηζ 
δπέραιιροπ Ζ 56. Π: ἀδγυπὶ δγνγαῖδα 10 ἀσγοἢ) 5010} 6 
Βερτγα!βυπσϑη τηϑὶπο Εγεπθοζουραης, ἃ, 1, τποῖπο Εγουάθ 
ΔΌον ἀαγῦθον. ἀα!β το πὺπ Δ|16Ρ ΝΟ οπύσδπσρῃ Ὀΐης 
τπδοινό, 415. 1ο ἢ} ἀδιὴ ΑΡδπηθπιηῸῃ Β010ηῃ6 Βεποηπαηροη 
θεῖορθ. τοίνυν ἰδῇ πῖομῦ ἱπ τοί γεν 2ὰ γϑγἄηάθγι, 48, 
ἀα5 εγθυιπ ἀθβοΪιύ βίθιιθπ, οἄϑγ αὐτὸν ἰεϊοιέ ογρᾶηχί 
γγεγάθῃ Καππ, αξιῶ ἰοθ δῆγθ. ννῖθ οἵξ. γΘΓ5]. ὄχ, 

Οτεβύ. 1210 καλοῖόσιν ὑμεναίοιόσιν ἀξιουμένη. 

Υ. 882 φϑόνος δ᾽ ἀπέστω πιδὴ πιϊίξσδππθ πηΐγ 
ΔΌοΓ ίοβθοβ πἰοδύ, πηοίπθη Οθιδὴ νὸὺῦ ΕὙθιάθ 50 ζΖὰ 

Βερσγυϊπθη. τοὺ πρὲν Ὑογπια 5, Δάγεγ 1 150} 5. νεῖθ ὅορῃ. 
ῬΒΙ. 1208 υ. ἃ. 

Ὗ, 889 5. ἅδον ἀϊ6 Ε τη ἠνειχόμεσϑα ΘΌΡὮΒ, ῬΗΙ. 
411. Ταυκγά. Ὑ. 4δ; Ηδυῆρεον ἰδ ἠἡγεόχόμην., «. Β, 
γ. 1947, 5. (6 ἀϊαίφοέο ϑορἠμοοῖϊς ρ. 11 ἴ, ἐμοὴὶ πᾶπρε 
νοῃ φίλον ἃ, ὑπᾶ 5έθιῃῦ πδομαν ΚΙ οι : τὰ τ {μθυΓο 5 
Ἠαυρί. Ἡΐηρο 65 νοὴ ἔρβαινξ ἃ}. 50 πιϊίβίβ ηῆὰη ψῦν 
δέ μοι, φίλον κάρα. ἔκβαινε 5οιγεῖθθη, 

Υ, 88ὅ ὦ "ναξ, Βατη. ὠναξ,, Υἱεί. ἄναξ. ἴεθαν 
ἀϊο πϑὺθ Δηγθβάβ ποῦ ἐμοὺ φίλον πάρα 5. σὰ Απί. 
103. διοῖῦ υπίρη Υ, 1615 {.. ΟΠοορῃ. 9260 ἢ. ΗΚ, 
580 ἢ, πορϑήτορα ἀϊομίογίβοι δυ πόδα ὈοΖορθπ, νυῖθ 
οἵ, νϑρὶ. ϑόρὶι. Απί. 1149 καϑαρσίῳ ποδὺ, αν, ΗςΚ. 
874 ποδὲ ὠἀνοσίῳ α. ἃ. 

Υ͂. 886 τέλος (Βδτη, ἃ πὰ Οεβοϊᾶξι, 5. Υ. 
Ἄ 
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ἘΠΡΤῈ γενέσϑω πορφυρόστρωτος πόρος 910 
ς δῶμ᾽ ἄελπτον ὡς ἂν ἡγῆται δίκη. 

890 τ τὰ δ᾽ ἄλλα φροντὶς οὐχ ὕπνῳ νυκωμένη 
ήσει δικαίως ξὺν ϑεοῖς εἱμαρμένα. 

ΑΙΤΑΜΕΜΝΩΝ. 

“Δήδας γένεθλον, δωμάτων ἐμῶν φύλαξ, 
ἀπουσίᾳ μὲν εἶπας εἰκότως ἐμῇ" 918 
μαχρὰν γὰρ ἐξέτεινας ἀλλ᾽ ἐναισίμως 

8905 αἰνεῖν, παρ᾽ ἄλλων χρὴ τόδ᾽ ἔρχεσϑαι γέρας 

1118, Ἐπ, 743 δόοις δικαστῶν τοῦτ᾽ ἐπέσταλται 
'τέλος. 

Υ. 889 ἀδπιῖς ᾿π5 Εδυβ ὑπνουβοῦῖο τῃπ ἰὔγα ἀϊ6 66- 
ᾶμν, ἃ. 1. ἀδιηϊο οὐ ἀσγοῦ βοῖποὺ ΥΥ̓αγάθ πᾶ ἄειῃ ἔγθα- 
ἀἴσεοη Εγοὶ σῃἶβ56. ΔΠΟΘΙΏΘ556Π6 ἀπβίδϊίθη Ζὰ δἰπθιῃ ἔδ 16 Υ-- 
Ἰϊοῖθη ΕἸηΖαρα ἴῃ 465 Ηδυβ ρθυσδβομέ υγογάθ, 80. 50}} 
᾿Αρϑιηεηποι αἰ Υγογίθ ψϑγβίθῃθη; 8516 βηίμδ!ίθη Ἰθάοομ 
ΠΟΘΙ ἄθῃ θορρεοίβίηη ; ἀδπῖξ 1η5 Ηδὺβ ὙΥ]Δ6 . δεῖη Εγνναῦ- 
ἰδ ἴδῃ [γα αἰ Βδοῆθ, ἃ. 1. ἀδιϊὸ δὺ ἱπὶ δια, οὔπϑ 
65 Ζὰ δῆπεη, βῖπ ϑίγαίβ Ἂπιρίδπσθ. ἄελπτον ἴὔς ἀέλ- 
πτῶς. Ναοῖ ἄβπι δυβίθγθη ϑῖππε ἀγἄοκε 65 485 ἴὔεθεγς- 
γΆΡΟΠοπάθ ἀ6Γ Απβίδίθῃ 808. ἀ8 Αραπιθπίηοη ὈΪ5 76ἰΖέ 
ΠΟΟΝ Κοὶπθ σοβθῆθῃ ἢδί, ἡγῆται αὐποϊαῦ. νῦῖθ οἵξ, 
ψεῦρὶ. Επὰὼν, ῬΒοίη. 960 ἡγοῦ, τέκγον, πρὸς οἴπον, 
1985 ἡγοῦ δὺ πρὸς μεταίχμια, ἀαοῖ Ζὰ ΔΑἴβοι. ΗΚ, 
487. δίκη Θερθάδν ππᾷ ϑέτγαζο. 

Ὗ. 890 ἔ΄ ἀδ5 {95εθυῖσα θ Υ Ὑυεῖγά πηθῖπθ πιομέ ἄθπι 
ΘΟΒΙ αἴθ. ἀπίοε!θρσεπάθ (πιομέ βομ ἃ ἔγισθ, πίοδέ πδομ[ᾶ5-- 
Εῖ56) ϑουρἕα! ξ δηβέθ! θη (δυδίμῃγοπ ) πδοὸῖ Οα γ, ννὰβ 
1ππὶ Ὀαβίμπηηξ ᾿ἰδύ (16 ᾿ὐγιηογάπηρ. νΥῖ8. 65 ΚΙγίαϊπιπο- 
βίγα ψεγβίβῃξ: αἴθ ὕθυϊσεη ΕγθμθεΖθαραποθῃ., ΥΥ]8 68 
ΑΡρδπιθποπ ψογβίθμθῃ 50}}, πᾶιμθῃί! οι ἀϊ Ορίεγ, 5. Υ.. 
1026 Ξ'. 1285). 

Υ, 894 ἕ, ἀἂὰ δεϑέ ἀϊοῖ πιο ννοϊξ νουργοϊίοί, 

Ιδῆρα ρσεβργοοῆεη, ἑκτείνειν βίθιῦ ἱπέγαπϑιίν, 8. Ζὰ 
Βίον. 744, Ζὰ ὅορη. ΕΠ. 1475 Ζ. ἃ, ὕοῃ ἄδν Αυ8- 
ΤΑΒΎΠ ΟΉ ΚΟ ἀθ Βοάθ κεἰθῃξ ἀὰ5 Υογέ δυοῦβ υπίοῃ Υ͂. 
1202, υπάὰ εἷξ μακρῶν Ευτ., Νῖοα, 1951; ἔρθῃ 80 
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καὶ τἄλλα μὴ γυναικὸς ἐν τρόποις ἐμὲ 
ἅβρυνε μηδὲ βαρβάρου φωτὸς δίκην 
χαμαιπετὲς βόημα προσχάνῃς ἐμοὶ, 9920 
μηδ᾽ εἴμασι στρώσασ᾽ ἐπίφϑονον πόρον 

900 τίϑει" ὥεούς τοι τοῖσδε τιμαλφεῖν χρεών" 
ἐν ποικίλοις δὲ ϑνητὸν ὄντα χάλλεσιν 

τείνειν ματιρὰν ϑὅορη. Αἷδβ 1040, υπίεη Υ, 1969. 
Ὁπὰ νοπὶ γερο συν, Ιρῃ. Αὐ]. 420, ἴὔερεν ἀδθηβοίθθῃ 
Οοῦνγδυο (65 ΨΟΓΌΙ 815 "ΕΥδηδιτνὰη 5. σὰ ΟΠ οΘΡΠ.. 
506. ἀλλὰ επίβρυϊομθ ἄθπι μὲν ἱπὶ ψουβουσθῃθπάθῃ 
Ἄογβθ. ἑγαιϊισίμως αἰνεῖν [ὧν ἐγαίσιμος αἷνος. Ὅδεθον 
ἅδη Τηδηῖἶν ομηθ ΑΥΟΚΕΙ 5. χὰ Ὗ, 172. παρ᾽ ἄλλων 
γοη Ἐτοιμάθη., πἰοῃῦ νοὸρ ἄθῃ Απροποτίσθη, τόδε πδοῖν 
ἄθπι Νοιπθη πϊῦ ΝΝΑομάγαοῖκ , 5, Ζζὰ 516. 590. ὙΥ16. Πῖον 
πδοῖ) οἰπθὰ [πΠηϊνι5 βίθῦ (85 ῬΓΟΠΟΙΘ ΠῚ. πιϊῦ ΘΙ ΠΘΙῚ 
ϑυθδέδῃςί να ἔσιη. 4135 ἴ,. 5. δυοῖὺ Ζὰ ΗΙΚ. 700, 

Υ. 8906 διοῖ ἵπὶ ἔΠ7ε Υῖσοα θομαμα 6. τος πίοξέ 
Πδοἷ) οἰπμθθ νει. διίίθη (15 νγᾶγο 1οἢ οἷη ὟΥ610) 
γνϑιοἢ 10}. τἄλλα, σανν. τἄλλα, 5. τὰ ἯΠκ. 9356. γυ- 
γατρος ἐν τρόποιξ, 5. ἔπη. 44] ἐν τρόποις Ἰξίονος, 
ΜΜαύ. Οτϑιηη. 8. 577 υπίοῦ ἐν πο, 3, '. δύοῃ Ζὰ 
ἯΙΚ. 590. 

Υ. 897 ἢ, ποοῖ!. εἴποῖι Βαυθαύθη ο]θῖο (815 νυᾶγα 
ἰοῦ οἷη Βαυθδν), ἰα!5 οἴπθῃ ἔπ 5 Πρ θη ( Κυϊθο πάθη, 
5ΚΙαν 50} - ἀϑη ἀζσθη.) Αἰἰδτα ἰαὰύ νυθυάθη σορθῃ το. 
ψενρ]. ϑόρῃ. Αἰαβ 1226 ἔ. σὲ δὴ τὰ δεινὰ ῥήματ᾽ 
ἀγγέλλουσί μοι τλῆναι καϑ᾽ ἡμῶν ὧδ᾽ ἀγνοιμωρτεὶ 
χανεῖν; Κα πδοῖ. Ηνπιη. δι ΑΡ0]]. 924 μάρμαρον 
ἀντὶ γυναικὸς οϊδυρόν τι χανούσης. βοημα αδα 
ἴθ) βίαίξ βόαμα (850 Ν]οί.) ἂὺ5 ΕἾου. υπὰ Εατπη, δυΐρο- 
ποπηθη, ἀὰ βόαμα μὰν ἀουίδοι βουὴ Καμμ, γ 6 Γρ]. ΑὐἸδέορ, 
ὝΝΟΙΚ. 961. 

Υ. 899 ποοῖ! πηιϑοῖιθ ἄυτοῖ Βοίθραπρ τὸ ΤΠ ρρΙοίθηα 
Ζὰ οἴπθιη Ὀοποϊάθίθῃ ( ἀογ ΜΠΡσυμδὺ δυβροβθίζίθη) ἄθῃ 
Ὕγερ. 

ν. 900 καρ πιδὴ γαὰρ οὐσᾶπσοῃ, 5. Ζζὶ 516}, 79, 

Υ, 901 ἐν ποικίλοις κάλλεσιν δυῖ Ὀυπίἀαγοινννκ- 
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βαίνειν ἐμοὶ μὲν οὐδαμῶς ἄνευ φύβου. 
λέγω κατ᾽ ἄνδρα, μὴ ϑεὸν, σέβειν ἐ ἐμέ. 995 
χωρὶς ποδοψήστρων τε καὶ τῶν ποικίλων 

90 κλῃδὼν ἀὐτεῖ" καὶ τὸ μὴ κακῶς φρονεῖν 
ἅεοῦ μέγιστον δῶρον. ὀλβίσαι δὲ χρὴ 
βίον τελ ευτήσαντ᾽ ἐν εὐεστοῖ. φίλῃ. 
εἰ πάντα δ᾽ ὡς πράσσοιμ᾽ ἂν, εὐθαρσὴς 

ἐγώ. 990 

ἐεῦ Ῥυδοιύ. δυΐ φυβοβίσεπ ῬαγραγέθρρΙοΒ θη. ὕεθοΥ 
κάλλη 5. ΒΙοπιῆεβιά. ὕεθεν ϑνητὸν ὄντα βαίνειν Ἀεὶ 
ΤοΙσοπάθπι ᾿)αΐνιβ ἀπά τϊξ Ζὰ εὐσἄπσοπάειῃ ΡῬτγοποιθῃ 
εἴρσαε Ψλ.817: 

Υ. 902 ἐμοὶ μὲν τὶν νυθηϊσβέθπβ, 8. Ζὰ ΡῬγοπι. 758. 

Υ. 904 Καπη τπᾶὰπ γορ εγρᾶπζεη. 8. Ζῇ 516}, 79, 
τῶν ποικίλων νὰ τῶν ποιπιλμάτων, πῖο Υ. 914 
πὰ ἀλουργέσιν Ὑ. 9294. 85. ΒΙοπιβείά χὰ ἃ, 5..9,9 υπὰ 
ἀϊθ Αὐβίθρσοῦ Ζὰ Αὐϊβδίορῃ. ΡΙαΐ. 1900. 

Υ. 805 κλῃδὼν αὐτεῖ δΥὐβοθα!! πιοῖπ ΒΓ, {9606 Ὲ 
ἄεοπ Οεάδηκθοη τὸ μ)) κακῶς φρονεῖν ϑεοῦ μέγιστον 
δῶρον 5. σὰ ϑόρῇ. ἀπέ. 1396. 

Υ, 900 ἢ, 5. ἄνθει. ἀΐεβεπ αβάδπκεη ἀϊε Αὐβίθροῦ 
Ζὰ ϑοόρῇῆ. Οἱά. 1599. Ὑτδοῖ. 32, βίον τελευτήσαντα 
εἴη β'οἢ δπαϊσθηάθβ ΤῈ θ θη, ἱπέγαηβιἷν, 5. Ζῃ Ῥεγβ. 99]. 
οὐδγ : εἴπεπ ἀδγ ἀδ5 [6 θθπ θθβο Ἰοῖδέ, ἐν εὐεστοῖ φίλῃ 
ἴῃ ον πβομέθπη ΥΥ οἰ κίδπαβ. 

Υ. 908 νεπη (8, ντβῖ]) ἰοθ ΔΌ6Γ ἵπ 8|16π ϑίάοκεπ 
50 ὙΥΟἢ] Παπάοθϊη πιδομία (ἀαῖ5. ᾿οἢ πᾶιη!!οἢ ποῖ Ὀαπιὰ ῃ8 
μὴ κακῶς φρονεῖν). 50 δἷπ ἰοῦ νυοβὶ σοπιαίῃ. Αθἢπ- 
Ἰϊο Ῥγοπι. 903 ἢ, ἐμοὶ δ᾽ ὅτε μὲν ὁμαλὸς ὁ γάμος 
ἄφοβος, οὐ δέδια. ὕτθεν εἶ ἴῃ ἀεν Βεάδυϊαηρ ἀ ἃς 
νγ 6 1} 5. ζὰ Ῥγοπι. 8456. δοῦν ὑσεππ ὧν δἰπζαίγι εξ, ννῖθ 
5160. 499 ΠϊςὈὉ εἰ Ζεὺς --- δωτὴρ γένοιτ᾽ ἂν Ζεύς. 
ὕερθεν εἰ ἂν ὕδεγμαυρέ 5. Ηδυπιαπη Ζυπὶ ψΊσογ. Ρ. 830, 
Νδτῃ. Θτδπιη, 8. 895, 7. ἃ. δυοῇ υἱϑ! ! οἴουῦ ϑόρη. ΚΟοΙ. 
90. πάντα [ἂν πάντως. νἶῖδ οἵξ. εθεγ ἀϊθ 5 θ !ὰης 
νὸη ὡς 5. Ζι 5160. 973. ὡς πράσσειν Καπῆ Ζνγᾶγ Βεῖ- 

ἴβεῃ «βίο 80 Ὀθῆηδεβηὔ 80 ἀαδίβ ἀθγ ϑδῖππ ἰδ: ἀδ ἴομ ἴῃ 
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ΚΟΙΡΤΑΓΙΓΝΗΣΤΡΑ, 

καὶ μὴν τόδ᾽ εἰπὲ μὴ παρὰ γνώμην ἐμοί. 

ΑΓΙΓΑΜΕΜΝΩ, Ν. 

910 γνώμην μὲν ἴσϑι μή διαφδεροῦντ᾽ ἐμέ. 

ΠΥ ΠΤ ΝΉΗΉΣΣ ΡΑ, 

ηὔξω ϑεοῖς δείσας ἂν ὧδ᾽ ἔρδειν τάδε: 

ΑΤΑΜΕΜ ΝΙΝ. 

εἴπέρ τις, εἰδώς γ᾽ εὖ τόδ᾽ ἐξεῖπον τέλος. 

ΚΠ ΩΤ ΦΙΤΙΙΝ ἩΞΙΤΡΆ. 

τί δ᾽ ὧν δοκῇ σοι Πρίαμος εἰ τάδ᾽ ἤνυσεν :; 
ΠῈΣ) 

8|16η ΕΔΠΙΘα τπὐΐοῆ 50 θοῆπᾶοπ τυδομέθ. πᾶτη!οἢ. 815. οἷμ 
πἷομῦ βοθ!θομῦ ἀθηκαπάογ: ἄοοῖ ἰδ 65. ννϑῃ β ΘΙ ΠΠ1ΟΠ ΟΣ 
Ζὰ ὕβδογβοίζοη : 8580 μᾶπάεὶη, 5. σὰ βορι. Ἴγδοι. ὅθ, 
Ἀπ|: 9735 δυοῖν. πἀπίρη. Ζα Υ. 198. 

Υ. 909 υπά ἀοοὶϊ σουϊοία ἀἴθβθβ πίοιέ νυϊογ ππεῖποπ 
ὙΥΠΠΙΟπ πιγ, ἀν 1. ἀπᾷ ἀοοῖ σὶθῦ Βἰογῖπ πιοΐπθπιὶ 51ηΠΘ 
παρ. ἴπεθονυ μη) Βἰπίευ ἄσθπι Πππρογαίίνυβ 5. Ζὰ ΗΙΚ. 
20]. μῇ παρὰ γνώμην [ὧν κατὰ γνώμην. 

Υ. 910 νυῖββθ, ἀαίβ. ἴοῖν ἄθῃ (πιοῖμθῃ.) ΥΠΙθη ννο- 
πἰσβίθπβ πίοθῦ ψογάουθεπ (πἰοθῦ ἴῃ οἴπθπη νϑυκϑηγίεπ 
πᾶ πάεγη}) νγογάθ. ἴεθεν μὲν 5. τὰ Ῥίοπι, 795. δια- 
φϑείρειν τὰ οἴποῖν γεγκοηγίοπ ππιᾶπάθιῃ. 5. Ζὰ Υ, 898, 
Ἐπὰν. ΗςΚ. 898 φύσιν διέφϑειρε. Μεά. 1055 χεῖρα 
δ᾽ οὐ διαφϑερῶ υ. ἃ. 

ν. 911 μαβέ ἀὰ ρεϊονέ ἄοπ Οδίίζοετπ δὺ5 Εαγοδέ 
ψἸ ] ον ., 50. Ζὰ τηδομθη ἀϊθ5. (π᾿ βοϊομθη ΕἌΙ]Θὴ 80 Ζὰ 
μδηᾶθ]η}) ὁ ἂν ρεμοτγί σζαιῃ Ῥανοἰρίαπι, 5, Μίδα, Ογϑιηπι. 
ᾧ. ὅ98, 6. εγριὶ. Ομοερ, 1009 ἢ, 

Υ, 912. νυϑῃη ἰγρεπά εἴπθγ, νν ἢ] θουνυϊβέ (δυ5 ρα - 
ἴεπ ατὕμπάἀ θη) μα ἢ ἴοι δυβϑοβργοομθη ἀΐεβο μίβομεϊάυης 
(ἀΐεβει Εἰπίβομ! 5). ΤΠ ευεῖ εἴπερ τις α. ἃ. 5. ΒΙομιῆε!ά, 
χὰ ἃ. 8... Μαιίῃ. αταιπι. 8. 617, 6. ὑῃ5 Ζὰ ϑορῇ. 
Ἴτδοι. 8, νγοζὰ τη ποοῖ ϑὅορῃ, ΟΙά, 1118 [ἄρϑῃ Καηπ, 

Υ. 915 νυὰβ 80 6γ 5011{6 ἀϊγ νυ οὴὶ δομθίπθη νοῖῃ Βεϊδπιο8, 
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ΑΙΑΜΕΜΝΩΝ. 

ἐν ποικίλοις ἂν κάρτα μοι βῆναι δοκεῖ. 

ἈΚἈΑΓΕΕΙΜΝΕΓΞΙΤΕΟΣ Σ 

91ὅ μή νυν τὸν ἀνθρώπειον αἰδεςρϑεὶς ψόγον ; 

ὙΠ ΘΓ αἴ65 γοΠΡτδοδίθ (σοππ οἱ ἀ6Υ 5΄θσου σϑύγθβθῃ 
ννᾶγο) ὁ Ζι τέ δ᾽ ἂν δορῇ ὅοι «Πρίαμος γΘΥΡ]. ὍΠΕΡ. 
1000 ΠΗ ἥτις δ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ τοῦτ᾽ ἐμήσατο στύγος. -- 
τί ὅοι δοκεῖ; ΗΙΚ. 802 τέ οὖν ὁ Ζιὸς πόρτις εὔὖχε- 
ται βοός; ἘτΥϊίδοῃα Ὑογγεάθ. σὰ Τμποΐαη. ἀταὶ. ἀδογ. ρ. 
ΧΧΙΠ. Χεπορῆ. Απᾶρ. Υ, 7. 26 καὶ τούτους τί 
δορκεῖτε; ΝΙΘἢΥ 5. σχὰὄ ΗΙκ. 299. υπὰ χὰ Ῥγομ. 907. 
ΒογμΠαγά γ᾽5. ννῖββ. ϑυηΐ, Ρ. 336 ἢ, ὕ9εῦεγ ἄεπ Οοπ͵υη- 
οἴϊνυβ ἴῃ ἀον ΕἾαρο πϊξ δὺ 5. ζὰ ϑὅόρῆ. ΡΆΒΪ, 1396, υπά 
Ὑγ85 ΥΥ̓ΘΙΙΔΌΘΥ Ζὰ ἃ. ϑ(, δηΐηγί, (ἀθυυδμη! το υυῖγὰ ἀοΥ 
Οοπ]αποῖύίν ἴῃ βο]οιθη ϑίθ θη σοᾷπάογε, ἀπά δυο ΠΙΘΥ 
᾿δέ πιὰ δογεῖ 5οθγεῖθει, ὑπ ὧν Ζὰ ἄεπὶ σὰ ογρᾶπ- 
οπάρῃ ποιῆσαι ὈοΖίθμθη νυ θη. νγὰβ 56 ἢ Παγΐ νυᾶγθ. 
γὁπῃ δὲ αἴδθ5. δυγϑίοίθ, ὑύθπη ἴῃπὶ αἀἴθβοβ Ζὰ ΤΠ61] σο- 
υνογάθη νγᾶτθ, 5. Εν, Ττοδᾶ. 8595 δυγὰ δ᾽ ἤνυσε δού- 
λια Τροία, ϑορῃ, Αἴαβ 927 Ηἶ, ἐξανύσειν κακὰν 
μοῖραν ἀπειρεσίων πόνων. 

Υ,. 914 δυΐῇ Τερρίοϊιθη. 9 Ὁ] Δ]]ογάϊπσ5. 50] ] 6. δΚ 
τοΐγ σασδηρθηῃ Ζὰ 56 Ύ βομοῖπθη. ἃ, 1, 1οῖ βο!!έβ 81}16γ-- 
αἰπρβ νυ οὮ! τηϑΐπθῃ, δ 5. δὺ, ὑυθηη ΟΥ̓ 50 ομθ5 νο  γδομὲ 
διᾶτία. δυῇ "αρρίομθη εἰπμογροβδᾶπρθη 560. ὕερεν ἐν 
ποικίλοις 5. τὰ Υ,. 904. ἅνεν ἀν πιῖέ ἀ6πὶ Οοπ]υποῦν 

“ὰ Οδοορὴ. 1030. ΔΌΟΝ ἴον παΐ τῆδη δοίεζ βοῆγεϊθθῃ 
ὑπὰ ὧν αυὖ βῆναι Ὀεζίεθη νυ ! θη, 

ν. 918 ἀὺυ Ὀῖβέ ἄοοϊι ηἰϊομέ 850 εἶπ, ἀδὺ ἄθπ 
ΤΩ ΠΒΟΒ ΠΟΘ δάοὶ βοπθυΐ ὁ ἀἃ ἄδββεὶθα ἠδ! ]οἢ δὰοἢ 
ῬγΪΆπιο5. σείμδη ἢδρὲπ νυῦγάθ, 1Ἃ{{ε06Γ μη υπά μῶν ἱἷπ 
εν ΕἾΔρα τϊ0 ἄδιῃ Ῥαγίϊοϊρί απ), υνοζὰ ἀὰ5 ΗΠ] 5ν γα π. 
Ζ0 ογρᾶηζθῃ ᾿ἰβί. γΕΓΕΙ. Υ. 117Ἰ μῶν καὶ ϑεός περ 
ὁμέρῳ πεπληγμένος (ἢν); δυοὴ οθεῃ Ζὰ Υ. 669. Απ- 
ἄειεθ 8. Ζζὰ ΗΚ. 986. Ηἴογ νᾶτε εἶ ζὰ Εὐσ ἃ Ζθῃ.9 8. 
“ι Ῥγοῃῃ. 178. Ῥοοῖ Καπη τπδῃ δυο 85 Υ. 912 εἵ- 
δᾶηζεη, τόδ᾽ ἐξεῖπεθ τέλος, νῖθ οἷέ δὺβ ἀογ Ββᾶθ 
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ΑΓΑΜΕΙΜΜΝΩ Ν. 

φήμη γε μέντοι δημόϑρους μέγα σϑένει. 

ἘΜ ΨΑΙΤΙΙΝΗΣΕΙΙ͂ΡΑ, 

ὃ δ᾽ ἀφϑόνητός γ᾽ οὐκ ἐπίξηλος πέλει. 

ΑἸΤΑΜΕΜΝΩΝ. 

οὗτοι γυναικός ἐστιν ἱμείρευν μάχης. 940 

---«--οὔὖὐὧ}ὖοὦ,.’ κ΄ ΄΄ῇἧῸΠπἋς΄ΔΣῊῸ,ΣἝ ν-οετεεὌ---......τττὐῆρ΄π΄’λἭ ἉχΔρῊο τ: 

οἶποα ἀπάθυπ Ζὰ οἷποπὶ Ῥαυϊοϊρίαπι 445 Ἠδυρίνογθυμι 
χὰ οὐρᾶηζθῃ ἰδ. 5. Ναί, ασδϑιηπι, ᾧ. ὅ56. Αῃπὶ. 19 
Ὁπά 50 ἃπὸ} υπίοπ Ὗ, 1177. ννὸ πιᾶῃ ἐπέστησεν Ἀϊπ- 
συάδηϊκοη Καππ. ἴπεθου μὴ 'ῃ ἀονῦ Ἐτναρθ 85, σὰ ΡΙΌΠι, 
961. μή νυν Κὃππίθ πιὰῃ δ ἴῃ μὴ γῦν νϑγννδηάοθίη, 
5. σὰ 5160. 924, αἰδεσϑεὶς. Παγῃ, αἰδεσϑηῆϑ.9 ννογδὺβ 
τᾶ αἰδεσϑῇσ σοιπδομύ παῦς ἀοοῖ βομοὶπῦ ἀ4ἃ5 Ῥαδγίϊοῖ- 
Ῥίαπι ἀδ5 δἀομίθ, ὑπᾶά ἀεγ Οοπ]υποίνιιβ Αθπάθγαπρ, 8 
Ἐταροζθίομθη πὰ ὔπάθ ἀ65 γϑῦβοβ ἢαῦ6 ἰοῦ Βίησαρθ- 
{μαη. ίδη μα διοῖ ΔΠρθποιηπιθη. ἀἴ6 646. 560 τπη- 
οΥγΟΟΠΘῃ ; ννᾶὰβ ΠῸΓ τηδρ!οῖ νύ... νγθπῃ δπῃ πιθοῦ 

Υ. 921 «4,5 ογίβοίζυπρ' ἃπϑῖθύ, δηη ννᾶτθ θυ 'ἴπῃ : 
ΟἾπΘ 8150 ἄθῃ τπηϑηβοθ] το θη δὰ 6] Ζ βομθῦθη -- οἷοθ 
πο. οοῖ δύ ἀἴε5. ναρθη ἀν Εἰπύζογπαῃρ πο ῦ νυν }ι-- 
ΒΌΪ ΘΙ ΠΠ1ΟΝ.. 

Υ.916 φήμη δημόϑρους ἀϊ5 νοι ἌοΙΚα σοἂυ[βοτίο, 
δ θη ΠΟ 6 Μοϊηαπο: νοΥρὶ. Υ, 1983. 1387. ἀθγ 5΄πῃ 
δύ : ἰοῦ υυῦγάθ πο ἀδάπγοὶ, πῃ δἰπ πδολίῃ81}1σ 68 (16-- 
γοάθ Ὀτίησθῃ, 

Υ. 917 ἀογ υἀπϑοποϊδοίο 0 Υ ἰδὲ πίοῃέ βοποῖ- 
ἀσπδννθυίι., ἃ. 1. 1615 ἀἰο ἱπππιϑυ ΐη νυθρθη ἀϊθθοῦ ἔπ γ8 
Ῥεποίάθη ! 1)ὰ5 ἰδύ οἷὰ Ζεϊομθη, ἀδίβ. ἀὰ οἰ μον 15 
Δηάογο Ὀ]δύ. 

Υ, 918 πἰοϊνέ ἔιγννδὴν δύ 65. οἷπθα ὙΥ οἷς 5'δοθ 
σὰ νου ϊδησθα πᾶοῦ Θίγοι (δ γοι εὐ ομεσ Ζὰ βγη). Αρᾶ- 
Τηθιηποη ψουϊδηρθ, ΚΙ γ αἰ ποδίγα 50110 βδοῦσοθοη ἀπά 
πἰοιῦ τρϑιίου πὶ ἵμπ ἀτίηρσοπ, ἴ96 06. γυναικός ἐότιν 8, 
516}. 212, Ηἰκ, 444, Νν, 1332, 1685, Μίαί(,, ἀγϑιμιῃ, 
ὅ, 310. μάχης ἴον νοπὶ ὟΥ οὐὐβίχοϊίο, 



1τὸ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

ΚΑΥΤΑΙΠΝἬΉΣΎΥΡΥΗ. ; 

τοῖς δ᾽ ὀλβίοις γε καὶ τὸ νικᾶσϑαι πρέπει. 

ΑΙΑΜΕΜΝΩΝ. ᾿ 

920 ἢ καὶ σὺ νίχην τήνδε δήριος τίεις ; 

ΚΑΤΙΙΙΠΝΕΝΗΞΈΡΑ. 

σπιϑοῦ" κράτος μέντοι πάρες γ᾽ ἑκὼν ἐμοί. 

ΓΑΜΈΕΜΝΩ,Ν. 

ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ σοι ταῦϑ'᾽, ὑπαί τις ἀρβύλας 

Ὗ. 919 ἀξδῃ αΙἀοκΚΊϊ 6 πη ΔΌΟΥ Ζίθιης ρσογϑάθ 
ὅ85 ΝΟ ΘΌΘη : νυνὶ} δῖ6. πᾶμπ! οι, ἄἀδ 65 ἰβπθη νουιηῦρθ 
γον Μίδομύ ἰθιομέ δύ, δὔνναβ δυζΖυβομίασθη, ἀυγοῖ ΝΔοἢ- 
Θοθοη ἴδ γθ ᾿ΠΘ ΒΟ ηγθαπα ! Οῃ θη ἀπ νυ  ννο!] δ πάθη 6- 
ΒἰΠηΌΠρΘη 8η ἄθη Τὰς ἰεσθῆ. ἀθβηϊοῦ ϑόορῃ, Αἴδ5 
1553 ηρατεῖς τοι, τῶν φίλων ψικώμενος, ὕὍεδθεν καὶ 
5. 2ὰ Ῥτοπι.. 648. 

Ὗ. 920 π5ομδίχζεβί ἀπ δυοῖ τυϊγκιϊοῦ ἄσπ ϑῖασ ἴπ 
ἀἴθβοπι ϑίγεϊία ἐ ἰβδὺ αἷγ δύο ννΣγΚΙΙΟΝ νἱ8ὶ ἀάγᾶη δ οἰθ- 
δσεπ, οὐδὺ βζθι δύ ἀὰ ἀΐοῃ πὺν 50 ὁ [Π6 06. ΕῚ παὶ 5. ἀδ5 
ΒορθοΚΙ οἴβοιθ ΥΥ ὄυἐεγνθγζθί μη 5 ἀπέου 7, δυοῖν ἀπέίεπ 
Υ. 138ὅ, ἔσυπι, 424, 4351, 717. νίκην τῆνδε δήριος 
δέ οἷπθ Ἡυρωασὸ βίαϊί υῦτῳ τῆσδε δήριοξς 8. τὰ Ῥτοπι. 
112. ἴὔεθεν ἀϊθ Ἰοπίβομθ Εοσν δήριος 5. Βαυζίπιδπηβ 
δυδίθηγ!, ασδπιῃ. ᾧ. 861. Απιη. 1, Μαίίῃ. ατδιηι. ᾧ. 80, 
Απιι. 1. ὑπὰ 8, Ψεγο]. Καπη τᾶη δυο Χοπορἢ, ΑΠπδΡ. 
ΥΙ. ὁ. 1 Ἴριος, ΥἹΙΙ, 8, 19, τύρότος υ. ἃ. 

Υ, 921 σ'θῦ πο} ἐῊΡῚ 516 ς οάοοι ἀθου]αῖβ νν]}- 
Ἰὶσ πιῖγ, ἃ. 1. ροἱϑὺ βτες ͵εάοοῖ νυν] Πἶἔσ ἀπᾶ σογπῃ; ἄθππ 
δυίδογάθιη ἰδ τὴἱγ ΠΙΟΠ 5. ἀαγὰπ σοίεσεη, Ὑ εν], ϑορῇ, 
Οἰά. 649 πιϑοῦ ϑεληήόσας φρονήσας τε. 

ν. 992 ὑπαί δἀνενθ!α!ίξοι. 5. σὰ Ῥγοπι, 574. ἴ76- 
ὍεΥ ἀϊο ότι. 5. ΒΙοιηῆοϊὰ Ζζὰ Υ, 438. 

Υ. 923 5. ὕθεν ἄβθη Ορίδεϊνυβ σὰ 5190. 998. πρό- 
δουλον ἔμβασιν ποδὸς ἀφῇ Ῥ᾿οπουβίθ!α νεγίγείθπάθα 
Αυξιγιο ἀ65. Εἰιῖβοβ.. ἃ. 1. νυϑίομθ βίαςέ 465 Εἰιίβεβ ἄἀθπ 
Βοάδῃ Ὀφδίτοίθπ. Αομηϊΐοθ ὑπδοῖ δύο θι Κηθομί, 1ω1ομύ- 
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λύου τάχος πρόδουλον ἔμβασιν σοδός. 91 
σὺν τοῖς δέ μ' ἐμβαίνονϑ᾽ ἁλουργέσιν ϑεῶν 

92 μή τις πρόσωϑεν ὄμματος βάλοι φϑόνος. 
πολλὴ γὰρ αἰδὼς σωματοφϑορεῖν ποσὶν 
φϑείροντα πλοῦτον ἀργυρωνήτους ὃ᾽ ὑφάς. 

Κπθοθξ ἃ. ἃ. Ζιυ πρόδουλος Καπη πιᾶπ πρόβοσπος, 
προγονος, πρόμαντιξ ἃ. ἃ. νοΓρ]οΐομθη, Ὀϊθ86 Ὑγοτίθ 
δἰπάᾷ ἀρροβίίϊοπ ζὰ ὠρβύλας. οὈρίεοῖοι. ἀογ ΝΌΠΙΘΓΙΒ 
ψευβοῃϊθάθπ δύ», 8. Μαί, ατϑιιπι. ᾧ. 4951. δοἢ} ἀπίεπ 
Ὁ: 

Υ. 9294 {,. σγεπη ἴοπ πὶ ἀἴθθοη (ὐϊβοπη ) ΔΡ6Γ 
οἰπθογρεῖα δα Ῥυγρυγρονῖκοπ, 50 πιῦρα Κοὶη ποι ἀἸβ ἢ Γ 
ΒΙΙοΟΚκΚ ἀον Οδίϊον δὺ5 ἀογ Εἶθυπθ ποῖ ἰΓοἵθπ, Ασδιηθ- 
ἹΠῸῸ ᾿ἰϑύ πἰοῃῦ σὰπΖ οὔπ Βϑάφηκιοῃκοὶῦ: σία ἈΡ6Υ 
ἄδθη σοι !!οθη ὕΠηνν}] ] θη Ὑνοπῖροῦ ΖῈ ΘΥΓΘΡΘη.. ὙΥΘΠΠ ΘΙ 
οἴπα ϑ'οθαμα ἄθδη Ρυγρυν Βοίσ, ὅὺν τοῖς δὲ [ν σὺν 
τούτοις δὲ, ἃ. 1. σὺν ποσὶ δὲ, νγὰ5 ἂὰ5 ποδὸς σὰ νεῖ- 
δίθῃεμ ἰδ. οὐδυ ποοῖὶ βἰομθυοῦ [ὧν σὺν τούτοις δὲ 815 
ΝΝδυΐγαπι, ψεγρ]. ΗΙΚ. 845 τῶν γὰρ οὐ δεῖται πόλιξς, 
γγ γεῖκιος νουμευσθῃξ, ϑορὶ. ῬΆΠ. 447 αὐτὰ τυ κα- 
φιον Ὀδζορθη. ΤΎδοι. ὅ49 τῶν δὲ Μἰηίον ἥβην. 1235 
ταῦτα πδοῖ 7) -- μόνῃ μεταίτιος, Ναί. αταιη. ᾧ. 
439, 5.820. ὕθεθεν ὡλουργέφεν, ννᾶ5 ἄδην βίππε πδοὶ 
[ς ἁλουργίόι πίει, 5. χὰ ΥὟ. 904. πρόσωϑεν. ἄεπι 
ὅϑδίηπθ πδοὸῖ [ὔγ: δὺβ ἄθπὶ ἔθγπθῃ Ηϊπηπη6] ΒΟΥ» γί  Ὺ, 
990, 5. ζὰ ΗΙΚ. 590, Ῥγοπι. 3813. ὄμματος φϑόνος ρε- 
τ δι νδτῖυοΝ τἂν ὄμμα φϑονερόν. ἴσ6θ εν βάλλειν νοῦρ]. 
Υ. 2535, Εν. ΕἸοκίν, 902. μη μέ τις φϑόνῳ βάλῃ, 
Ιρῃ. Ταυγ. 1200 εἴπερ γε πηλὶς ἔβαλέ νιν μητρο- 
γιτόνος, τὰϑ. Ηθυακὶ. 1219 ωἰς μὴ μύσος μὲ σῶν βάλῃ 
προόσφϑεγμάτων. Μεγ 5. χὰ ϑορῇ. ΡΠ]. 906, 

Υ. 920 ἢ, στοῖβ πϑιμ]οἢ δύ πποῖπθ δόμου (ΕατοΠ) 
ἄδθῃ Τ,οἷῦ (πιεὶπ [6 ῦθ6 πη.) Ζὰ νϑυπὶομύθη.., νγθπῃ ἴον τηϊῦ 
ἄδθῃ Εὐβεη νογάθγθε Ῥυδοιῦ ὑπὰ 51} θυ καυῖ6 ({Βδυγο, 
Κοβίθανθ ) ὅθννεῦθ. ίεβθα δοιίβ βἰμά θϑάδαξζυηρενο!! ς 
ὮΠῚ 80 ὙΥΘΠῖσαΓ ἰδ σωματοφϑορεῖν ἴῃ δωματοφϑορεῖν 
Ψψὰ νογνυνδηάθίη, 796πὲ5 πεϊίδος: ἰοὰ ἐὐγομέθ πᾶ οἢ ΓΤ 
ἀδἴ5. 65. πιοΐπ [μοῦθη Κοβύθί, 
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τούτων μὲν οὕτω" τὴν ξένην δὲ. πρευμε- 
νῶς 960 

τήνδ᾽ ἐσκόμιξε; τὸν κρατοῦντα μαλϑαχῶς 
990 ϑεὸς πρόσωϑεν εὐμενῶς προσδέρκεται. 

ἑκὼν γὰρ οὐδεὶς δουλίῳ χρῆται ξυγῷ, 
αὐτὴ ὃξ πολλῶν χρημάτων ἐξαίρετον 
ἄνϑος" στρατοῦ δώρημ', ἐμοὶ ξυνέσπετο. 9588 
ἐπεὶ δ᾽ ἀκούειν σοῦ κατέστραμμαν τάδε. 

Υ. 998 τούτων μὲν οὕτω Ὠϊοτῖπ βονγεῖέ ἢ νὰ τού- 
τῶν μὲν ἐς τοσόνδε οὔοτ τούτων ἅλις (ϑορῇ. ΚοΙ. 
1016, Εν. Ηδ]. 142). Υοτγρὶ. Ομ βρῇ. 894 ἐνταῦϑα 
γὰρ δὴ τοῦδ᾽ ἀφικόμην, κακοῦ; ἔυγ, Ῥῃοϊη, 364 
οὕτω δὲ τάρβους εἰς φόβον τ΄ ἀφικόμην, νγεῖοῃθ 
ϑ.16116 ποθ δηζαίδβίθη ἰδέ, δίδψ, ασϑιηῃ, ὃ. 3540 υπά 
941, Βογπμτ αν Ὑν158, 5 γηΐ, Ρ. 141 ον “1τἴξεοί. 
Ῥοϊτέ. 1. ὦ οὕτω καὶ τῶν οἰκουμένων. οὕτω ἙΊοΥ.; 
ἘΆτη.- οὕτως Υἱοῖ.. ντὰβ. ἢ σαΐ ἰδέ, 5. Ζὰὰ 5160. 508. 
τὴν ξένην ἀϊθ ἸΚαββαπάγδ, 

Ὕ. 929 Καηπη πιᾶπ σὰ τὸν Ἐρατοῦντα μαλθακῶς 
υ. 5. νγν. γὰρ Ηἰπσυάοηϊκθη, 5. Ζὰ 5160. 79. 

ν,. 930 πρόσωϑεν.ς 5. ξὰ Υ. 994. 

Ν. 931 Πἶ ἰδὲ ἀϊο (ὐοπβέγαοέϊοη : αὐτῇ δὲ, --- ἑκων 
γὰρ οὐδεὶς δουλίῳ χρῆται δυγῷ, --- πολλῶν χρη- 
μάτων υ. εκ. νν. 5. Ζὰ Ῥεῖβ. 699, Ῥεββθδ] μαθ6 ἴοῃ 
πδο ξυγῷ οἴῃ Κοπιπιἃ δεβείζέ. δουλίῳ ξυγῶ, 5. τὰ 
Β5ῖ6Ὁ. 75. αὐτῇ ἰδὲ πίομς ἱπ αὕτη Ζὰ νεγάπάοτῃ, 5. Ζὰ 
5160. 796. πολλῶν χρημάτων ἐξαίρετον ἄνϑοξ, 
στρατοῦ δώρημα. 5. ἀμη]οῃε5. θ εἰ ΒΙοπιῆοθὶά Ζζὰ ἃ. 5, 

Υν. 934 ἀπκούειν θοῦ τάδε ἀϊν Ηἰοτίη σὰ σομογοῆοπ, 
ψεγρ]. Επτ. Κυκὶ. 190 ἀπκούει δ᾽ οὐδὲν οὐδεὶς οὐδενός. 
ὕεῦεν ἐκούειν α. ἃ. ἴῃ ἀογ Βεάδαϊζυπρ: σεβογοῆθη, τηΐξ 
ἄσπι Θεδηϊῖν. 5. Μαίίῃ. ασάπῃ. ᾧ. 3562. --- ἐπεὶ γατ- 
ἐότραμματι ἀὰ ἰοΐ τπαῖο ἀπίργννου ἔθη, ὑπίθυζοσθη 806. 
Τοῦ Βομο!αδ : ἄλλως καϑέσταμαι, ἀντὶ τοῦ κατέ- 
ὅτην, Ἐδτη. κατέσταμαι, τοῖς ἀεγ ΘΙοββο ἐωγερον κατέ- 
ὅτην. ϊθ5 νὰὔγάθ Ποιίβθη : ἄὰ ἴον ἴῃ ἀδγ 1ωᾶρ8 ὈΪπη 
ἀα τοῦ Ὀεγεὶς Ὀΐη, νὴ κατακεϊόϑαϊ. 
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985 εἶμ᾽ ἐς δόμων μέλαϑρα, πορφύρας πατῶν. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΌΊΤΡΑ. 

ἔστιν θάλασσα, τίς δέ γιν κατασβέσει : 
τρέφουσα πολλῆς πορφύρας εἰς ἄργυρον 
κηκῖδα παγκαίνιστον, εἱμάτων βαφάᾶς. 960 
οἴκοις δ᾽ ὑπάρχει τῶνδε σὺν ϑεοῖς, ἄναξ, 

940 ἔχειν πένεσϑαι δ᾽ οὐ ἐπίσταται δόμος. 

Υ. 93ὅ κ5(εἰσρί Αρδιμδπποη, πδοιάδιῃ 1μπὶ 416 Θομυῃθ 
Ἰοβρϑιμδοῃύ νυογάθῃ δἰπά, νοπὶ γΥασθη.. ππᾶ δϑίνδ ἀπίου 
ἄδη [ο]σοπάθῃ Ὑγογίθῃ ἀθὺ ΚΙγ(δἰμῃθδέγα ἴῃ ἄρῃ Ῥαϊἰαδβύ, 

. 9386 τιδοΐϑη αἷς Ὑγοιίε τές δέ εν κατασβέδει, 
εἶπα Ῥαγθηίμοθο; ἀογριθίοιθη Αἰβοῦγίοβ. [ἰορύ, ὕθθοΥ 
κατασβενγύναι 5. δὰ 5160, ὅθ6. ὕρος ὃὲ ἴῃ ἀογ Ῥὰ- 
χϑηΐμοθο χὰ ΗΙΚ. 627, 

Υ. 937 Γ. νυϑιοιθ ὑπίογᾶϊε (Θηγῃ8}0) ἀογ Ζ8}}- 
χοϊομβθη Ῥυγρυγβοιπθοκθ, ἀππὶ ἀδιμϊῦ 614 σὰ ρανν θη» 

δ8η2 {ΙΒ ιθα ({πηπιθῖ {ΓΒ 06) ΘΓ, ἀογ δ ρρίοιια Εἰαγθθ, 
τρέφειν ἄθπι ϑἴππα πδοὴ [ὕν ἔχειν, πἰομῦ δυιβοθίθῃ [ἃ55 
Β6η.9 8. Ζ1 ὅορι!. Αἴὰβ. 501], Ρμ1. 796. πολλῆϑ. 5. Ζὰ 
5160. 12. εἰς ἄργυρον τὰπι ἰπμ5 Οἰο4 ϑείζοῃ, ἀδιϊῦ 
Ὶ16, ννϑίομθ πη δυΐδυοίθη, ἀαᾶΥδιιβ (οἰά ᾿ὄβθπ Κῦπηρη. 
ΠΑΘΒΠ]Ιοὴ Ευγ. Ττοδά. 1201 οὐ γὰρ εἰς κάλλος τύχαξ 
δαίμων δίδωσιν. Απάογο5. 8. Μίδι, γα. ᾧ. 8678. 
5. 1145. ἴδηι μαΐ πίομο ἅθοὶ, ἀοοῖ οἢπα Νοίϊ, ἐόαρ- 
γυρον 5οιγθιῦθῃ ννο! θη. 5. ΒΙοιμῆοια χὰ ἃ, δ. ἴ606 5 
ἄθῃ ΡΙυνα}15. π΄ ἀθγ Δρροβίίζομ πδοῖν δἰπθῃ ιηρσαϊαγῖθ 
8. 2 ΗΠ. 778. 

Υ. 939 ἀὰ5 Ηαδυ5 δον ἰδέ ἀθύθπ ποῖ ΗΠ }6 ἀοΥ 
Οδιίον Ηδιγ (Βεβιίζου), ἃ. 1. παί δὴ Ῥυνρυτγίερριομθη 
Ἐρογῆσ 5. Βογημαγάν νυν. 5. ρ. 166 ἰΙᾶ5 τῶνδε νοΐ 
ὑπάρχει ΔΌΒᾶΠρΘι, ὙΟΓΡῚ. αν, Ῥμοῖη. 1576, θη, 
Οδοομ. 2]. 11. 80 Καιμ ἄναξ υπὰ ἀρα ριε ΘΟΡἢ, 
ῬΙΗ, 202, δἰλοὶ δεόπόδειν Οἰιοερὶι. 184 δουγϑαοΐ γγϑῦ- 
46ὴ 5 ἃ δη] τοῦ υτ, ΗΩ!. 10: ἴ. πείσειας ἄν τιν᾽, 
οἵτινες τετραϑύγων ὄχων ἀνάσσουσ᾽, ὥστε γῶν δοῦ- 

ναϊ δίφρους; 
Υ. 940 Καμὴ χιδὴ γὰρ ἱπχαάθηκοιι, 5. ζαὰ 510. 
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πολλῶν πατησμὸν δ᾽ εἱμάτων ἂν εὐξάμην, 
δόμοισι προὐνεχϑέντος ἐν χρηστηρίοις, 
ψυχῆς κομίστρα τῆσδε μηχανωμένης. 96ῦ 
θίξης γὰρ οὔσης φυλλὰς ἔχετ᾽ "ἐς δόμους, 

945 σκιὰν ὑπερτείνασα δειρίου κυνός" 
καὶ σοῦ μολόντος δωματῖτιν ἑστίαν. 

79. ἔχειν νεγιπσεπά, τοῖο Ζὰ βευη, σογρὶ. ἀϊθ Αὐ8- 
Ἰεσοῦ Ζζὰ Αγϊδίορῃ. Ρίυί, 6596, Μοηκ σὰ ἴὔὐγ, ΑἰΚεβί. 
57. γαϊοκοπδοῦ Ζὰ υγ. ῬΒοῖη,. 408, Βοίῃθ Ζὰ ϑορῇ.- 
Αἰὰβ 157. 16 ὙΥογίβίθ!ὰπρ πένεσϑαε δ᾽ οὐ ἰᾶ[50 5᾽οῖι 
Τοϊύ ΤΠ ΠΟ ΘΓ ῬΑΓΔΠ]6 56} 1} 6 νϑγρ]θίοῃθη. 

Υ, 941 ΕἾ τἰθιογ Ταρρίομα Βειγοέυπρ Δ Ρ 6 Βᾶζίθ 
ἴοἢ σεϊονέ (νἱθῖβ ΠΤ θρρίοϊμβ θεν Βᾶϊέε ἰοῦ Ζὺγ Αὐβθτγοὶ- 
τυπρ ὑπὰ Βείτοίαηρσ ἰπ ἄθη Οτδκοιβίδιέθη ἀδιαπὶ σοθθη.. 
συν θη}, ὑγαηη ἷπ ἄθη νυδῆγβασοπάθη Ηδαβοση (1πη ἔθη 
ΟτακΚεϊκίδ 6 η}) 65 νογρείγασθη (ἀϊῈ ΗἨδγθειδυησυηρ ἀ685 
ἈΡΔΙΠΘΙΏΠΌΠ ΠΪΓ δησοσεῦθη ) νγογάθῃ υγᾶγθ, δἷβ ῬΊγαὶββ 
Τὰ ἀἷθ ΗδΥθοΙ τ πσιαηρ ἀἸθβο οὐβίγθθίθη ϑεαεϊθ ( ἀθ5 
᾿Αρϑιπθιποη). πολλῶν πατησμοὸν εἱμάτων φετῖρῆγα- 
βίϊβοι [ἂς πολλὰ πατητα εἵματα. --- προύὐνεχϑέντος, 
πϑιη]ϊο αὐτοῦ, ἃ. ἱ, τοῦ κομίξειν, ντὰβ αὰ5 κόμιστρα 
ΒΟΥΔΙΒΖαΠΘἤμθῃ ᾿ἰδῦς 5. Ζὰ ΗΙΚ. 118. προφέρειν δἴτεΥ 
σοι παὐπα ἤθη Απΐῆγοη, 5.0. 194, υ. Βε. 339 κά- 
πήηλα προφέρων τεχνήματα, Βὰυγ. Με. 189 μῦϑον 
προφέρων. κόμιστρα ἰδὲ Ἀρροβί(ΐοη χὰ πολλῶν πα- 
τηόμὸν εἱμάτων, ἴθπεθεγ ἄβθῃ Ριυγα β 5. Ζὰ ΗΚ. 778, 
μηχανωμένης πίε ΠῖδΥ Ρϑββι γΊβοῖι, ὙΥἱ6 Ιβοκιαύ. Ῥᾶπε- 
δυτ. ἀρ. 10, τὰς πρὸς ἡδονὴν μεμηχανημένας (τέ- 
χναϑβ), υπὰ νυῖθ Αἴβοι, ϑιεὺ. 8598 προόσμεμηχανημένην, 
696 προσμεμηχανημένον ; 80 Ἠοπιεγ, Οἄγε5. 18, 148 
ἀτάσϑαλα μηχανόωνταξς, ὅορῃ. Αἰὰ5 1037 ταῦτα ---- 
ἀνθρώποισι μηχαγᾶν ϑεούς. Μαπ μαί μηχαγωμένη 
ΒΟΒγθῖθ6η νυ θη, 

Υ. 944 ἔ, ἰδ ἀεγ δί'πη; ἀϊθ ΒδΟΚΚοῆν ἀ65 Ηδι5- 
Ὑδίευβ ἰδέ Ζὰ Ἰθάθσ Ζεϊξ ἐγ βεΐη Ηδυβ υυοθ! πυθηὰ ἀπά 
εΥγθ οθ, 16 ογβίεῃ Ὕεῦβα δἰπά δ0ο Ζὰ ὕδεογβοίζεῃ ς 
Ὀφϑίθρ πϑιρ! οι ἀἰθ ΥΥ̓υΓΖοὶ., δὸ Κοιιηῦ βᾶυ ἂῃ ἀδ8 
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θάλπος μὲν ἐν χειμῶνι σημαΐνεις μολών" 
ὅταν δὲ τεύχῃ Ζεὺς τ᾽ ἀπ᾽ ὄμφακος πικρᾶς 970 
οἶνον, τότ᾽ ἤδη ψῦχος ἐν δόμοις πέλει, 

950 ἀνδρὸς τελείου δῶμ᾽ ἐπιστρωφωμένου. 

δι. ϑοίιαξίέθη ἀαυ θογγοϊίοπά (θεν 85 Ηδὰβ.) Ὀεϊπὶ 
βομννυ θη Ἠμυπάδβίθγη : ὑπ 50. ἀὰ ἀπ σοκοιηπιθῃ Ζυπ 
Βδυπ!]οῆθη Ἠδεγάθ. Ἐὼ5 ἰδέ πδιη!οἢ εἰπ δὴ οἰπθη Ηδυβα 
δοΖορθηθῦ Ὑγοἰμβίοοϊςς σὰ νϑγβίθ θη, ννῖθ τπᾶη δ Ὗς 
948 { οὐβίθιηί. φυλλὰς Πα ΒΙοΥ φννοὶ Βεάθυϊζαπροπ 
Ζυρ οἴ οἢ (5. Ζὰ 5160. 1038). ᾿πάθιη 65. δυοὴ χὰ Υ, 946 
σομιόνί, πὰ ἀΔ56] 0 5ὺ Ποῖ: ἀπὰ 50. βοκοιμιηῦ δυο ἠδβ 
Ηδιυ5 εἴη {15 θ5. τηυπίθυοβ Αμβθῆθη, ἀὰ ἀὰ σοκομηιθπ 
Ζυὰ Πδυβ!τοῆθη Ηθογάθ. ὅδ, ρθουν ἀἰοβο Βοάἀδυΐαηρ νο 
φυλλὰς οὔδει Υ. 79. 19εῦ6γ ἀϊα Βεάδυϊιπηρ ἀ85. Αουῖ- 
δύυβ (ζετο) 5. Μαῦίμ, αγάπῃ. ᾧ. 502, 8; νοῦ]. δοῖ 
δ Εν θὺ-. 997. 990)...190 9... Ὁποορῃ. Τὺ 6057. Ὁ, 

Επὰπι. 314, δ6ὅ, 661], 8160. 8806, 5690, Ρετ5. 807, ϑορῇ.- 
ἘΠ. 26. σειρίου κυνὸς [ἂν δειρίου ὄντος κυνὸδ, 5. Ζὰ 
5160. 312. ὁπιά τινος Καππ δύοι πο ίσθη ϑομαίίθῃ σοσοα 
εὖνγαβ, νυ λιμὴν κακῶν ἃ. ἃ.» 5. ἅδη!. Βερτ δ σὰ ΗδΚ. 
418. κύων Βεϊίβῦ δαοῖ ἂπ δῖομ ἀθγ Ηυπάβούθγπ , νϑγρ], 
5όρῃ. Νδυρ!. Βν. Υ, 11 ἄρκτου στροφάς τὲ καὶ κυ- 
γὸς ψυχρὰν δύσιν. --- αὶ υπὰ 509 νἱρ δίζξεσ, Ζὰαὰ 
δωματῖτιν ἑστίαν νογρ]. ὅορῃ. Τγαοι. 68 νασιῶτιν 
ἑστίαν. ἴθεῦεν θη Αοουδδίϊνι5. οἢπα Ργὰ ροβιεοῃ 85, Ζὰ 
Ῥεῖβ. 722. 1)45 ῬΡυποίμμπι ποῦ κυνὸς Βᾶθε ἰοῖ ἴῃ οἷῃ 
Κοϊοη. υπά ἀὰ5 Κοιιπια πᾶοὴ ἑστίαν ἴῃ οἷπ Ῥαποίαμπι 
νογυνδηάοὶῦ. 50 ἀδί5 ἀ6γ εβ 946 Ζιμη γογμογρομθπάθῃ 

δοιότε, Οὔὐρίθιοι. ἴπ ἄθπὶ δρβοϊυΐθπ Οἰϑηϊίνυβ σοῦ 
μολόντος υπὰ ἱἷπ δημαίνεις μολων εἰπει!οὶ ϑυθ]εος 
δευῃ Κῦππηΐα (5. σὰ Ῥγομ, 862). 50 νυγάθ ἀοοῖ ἀυγοῖ 
ἀἴεβα Ὑογθϊπάσηρ ἀογ ϑίππ ὑπὰ Ζιυβδιμπιθίδηρ ρεβίογς 
ννογάβη. 

ν, 947 ΠῚ Ὑγᾶγπιθ χνυναῦ 1πὶ ὙΥΪπέου νουκπηάϊσϑς 
ἂὰ ἀυτοῖι ἀεἴη ΚΚοπιηθη (Ζυνᾶν δῦ, Κοῦπιπιβύ ἀὰ ἴα ΥΥ̓η- 
(6, ἀεῖηθ Απκυμῖι ἄδῃι Καίίθη Γγοαάθηϊοβει Ηδυδβο οἷπ 
Ζεοϊομθη, ἀδΙβ 65. πὰμ ἀυγοῇ ἀδὶπα νυομ!πὰθπάθ Νἅμα 

διθιοιιβᾶπι ογυνᾶγπις νυθγάθη υνἱγὰ )}5 ννᾶπηῃ ἃθοῖ Ζθυβ 16- 
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Ζεῦ Ζεῦ τέλειε, τὰς ἐμὰς εὐχὰς τέλειν" 
μέλον δέ τοι σοὶ τῶνπερ ἂν μέλλῃς τελεῖν. 

ἀοοῖι Ὀογοϊίοῦ πϑοῖ ἄθπὶ Βουῦθη Ηρ] ηρ Ῥοῖπ {νγᾶπη 
εὐενῦ Ζεθυβ Ἰεάοοι ἀϊθ Πούρθη ΤΎϑαθοπ βαξεσ νυθγάθη 
1850, ἀδῃῃ οὐβί ἰδ Καμβιαηρ ἴῃ ἄθιη Ηδυδβθ, νγθπη ἀο 
ἘΠΙ6πιδπ πδοὴ Ἠδυβο Κοῆγί, ϑάλπος ὙΥ̓ἄγπιθ ποῖ ἄδιη 
ΝΕΡΘΩ εν ἴα ἀθγ Εγθαᾶθ, νυῦῖο ϑαλπειν ὑπ ϑερμαέ- 
ψεῖν 5'οἢρβΒ. ἢπάοί, μὲν δαέ ἢϊου θεβοπᾶθοσες Κυαΐί, ἀὰ Υ. 

947 εἰνγὰβ ἄθπὶ οὈϊροηῃ εγρίοῖοῆθ Επέρσοσοηρεβοίζίοβ 
δμίμᾶ 1, τ᾽ ἰδὲ πἰομέ χὰ γνογάἄπάθγῃ ; 65 ἰδέ ἅδ5 δἰϊάϊγίθ 

τοὶ. 5. Ζὰ Ῥίομι. 702, δέ --- τοῦ ἰδ θυ ροίγθημπί, 
νυ Ὗ. 974. 991]. υπᾶ ΠΒεοϊίδέ Δ΄'Ό6Υ --- ἄοσοἰ. 80 δέ 
τοι, 5. Ζὰ Ῥίοπι. 1093, υπᾶὰ ἀλλά --- τοι. ἐπ᾽ ὄμ- 
φακος πιμρᾶς πδομάθῃῃ αἷθ ΤΥ θ6. ποοῦ πηγεϊξ ὑπ 
ἨΘΥΡ6 φονγεβεῃ νΥΔΥ. τὸν ἤδη ἄδηπ βοῆοπ; οβρίοϊοἢ 
Ζὺν Ζεϊί, νγὸ ἀϊθ Γτγαῦθθη νυθῖοῃ νυθγάθῃ, 8150 ἴπῃ ϑ'ρδι- 
ΒΟΙΏΠΙΘΥ, νγὸ ἀἷθ6 ΗΙΐΖα ἃπὶ σγῦϊβέεπ ἰδ ποοὴ Κοῖμα Κα (6 
εἰπέγιιι : οἄδγ: ἄϑηη πὰ, ἀδπη οὐβέ. ὃ. Ζὰ Ρσοιῃ, 91. 
ψῦχος Καμίυηρ, τηϊῸ ἄδθπι ΝΝΌΘΠθ ρΥ ο ἀδγ Εγαυϊοκαπρ 
πᾶ Πᾶθυθρ. ἐγὴρ τέλειος ἀδγ Ἐποπιᾶπη., νογρ]. Ηε- 
ΒΟ ΪοΒ : τέλειοι, οὗ γεγαμηκότες, δυςὴ Ἐ τ Ψ ἘΠ- 
{εηΥ͂. 1488, 1486. ζι ΗΙΚ. 74, νἱϑ!!εἴομέ δυο ϑορΡἢ. 
ΟΙά, 950 Ἐενο9 γ᾽ οὖσα παντελὴς δάμαρ. Ῥοοῖ 
Καπη 65 δ00}} Πα ίββῃ: δ δὴ ἀδγ ϑρ1{Ζϑ βίβῃιθπάβ δίδπῃη, 
ἀεν Ηδυβἢθυγ, 

Υ. 951 ἢ σργΐοδε ΚΙγέαϊπηποβέγα πὶ ΑὈσθθπ, υἱϑὶ- 
Ἰοϊοη εὔνναϑ ἰοἶδθ. ὑπᾷὰ Ζὰ ἀδγ δυΐῇ ἀδθγ Βάδπα βίβθῃβῃη- 
ἅδῃ ΒιΙἀβᾶυ]6 ἀεβ Ζϑιβ (5. Ζῃ Υ, 497) ρσονναπάξ : Ζει8, 
νοι μη Ζθυβ, νο Ζίθῃθ τηθῖὶπα ΥΥ ὕπβομο Ἐ ἂπὶ Ηοι- 

Ζθη ᾿ἰθοθη πιδοῃίθ 806 σου 5 αἰγ 8|165.9 νγὰβ ἀἃ τη [86 
ψο  Ζίθ θη (υυϊθνυ οι! ἀὰ σοννὴβ Βοθοπ ὑύερθη ἀθῖποῦ ὅ6- 
τϑοδαρ Κοῖί, δυοῖν οἢπ6 ππθίη ΕἼΘ θη, ἃπὰ α σΔΙΠΘΙΏΠΟΗ νγ6- 
δθῃ ἀεδγ ρεορίεγίθη ΤΟΟίο Ἀδοῖθ πϑῆμπηθη υυϊγβέ. υνῖθ 
ἴθ ἄθηκθη βο 6), Ζεῦ, Ζεῦ τέλειξ, 5, 8 ΒηΠ1ΟΠ65 Ζὰ 
Ῥεῖρ, 894, τέλειε Καππ Ποϊίβθῃ : ψο  Ζιθῃαπάθν, βάεϊ- 
ἤδη φσϑθοπάογ: οὐδν Εἰ θβο Ζομ θοῦ. 5. ΒΙοιηβεια Ζ. ἀ. 
δέ. ἀὐοὴ ἔῃ. 928, δίδη Ὀδθπιογκα 4ἀὰ5 Ὑ ογίβριεὶ ἐν- 

δρὸς τελείου, Ζεῦ τέλειε, τέλεΐ, τελεῖγ. --᾿ μέλοι 
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ΧΟΡΟΣ. 

τίπτβ μοι τόδ᾽ “ἐμπέδως 975 στρ. (:- 
δεῖγμα προστατήριον 

θδδ χαρδίας τερασχόπου ποτᾶται) 

ΟἾπε ἂν, 5. ζὰ Ῥτοπ. 620, Τῇοθον δέ τοῦ 5. Ζὰ Ργοπι. 
1023, τῶνπερ [ἂν ὧνπερ (5. σὰ Ῥεγβ. 766), υπᾶ 
ἀϊ6565 [ὃν τούτων; ἅπερ. {606 μέλλειν νευρὶ. Βρ!,ς 
ΚΙ. 1034 ἔ. τελεῖν δ᾽ ὅσ᾽ ἂν μέλλῃς φρογῶν εὖ 
δυμφέροντ᾽ αὐταῖς ἀεὶ, 1778 ἴ, δράσω "αὶ τάδε, 
παὶ πάνϑ᾽ ὅσο᾽ ἂν μέλλω πράσσειν. ἴεθτῖρεοπβ Βδΐ 
ἘΊον. πον δ 6] μέλῃ τὰν μέλλῃς, ὙΕΓΘῚ. ΟΠοορῇ. 771 
μέλει ϑεοῖσιν ὥνπερ ἂν μέλῃ πέρι. ἸῬᾶπη ἰδέ Ζὰ 

ἀβρεγβθίζθοη : ἂἃὶ ΗθυΖοη Ἰἰθρθὴ τηδοῃίθ ΔΌΘΥ σοννῖ 5. ΟἿΓ 
4|165, ννὰβ αἷγ ἂἃπὶ Ηθυζθῃ ἰἴθσθὴ τηπ15 Ζὶ ψο [ΖΘ θη, 
ψεΡο]. δύῃ βόρη. Απί, 1395. Ασδιηθηποη ἀπά Κι γίδϊ-- 
τηηθδύγα πιϊύ ᾿ἤγθιὴ Οδἔο!ρα δῦ ἴῃ ἄθη Ῥαϊαβί, Νὰ; Κα- 
βδαπάγα ὈΙοιέ δυῇ ἄθη ὑνασθη Ζυρίοῖκ, 

Υ. 965 {{ἰ ννᾶσυαιη ΠῸῚ πὶ Ὀαοβίϑπαϊσ 16 Ποῖ Ατι8-- 
ΒΡΓΠΟΝ ΜΟΥ 45 ΗδΥΖ ρείγοίθη 468 ὙΥ απαογάθαΐουβ Κοὐιητπξ 
( νᾶγθπιη ΠῸΙ πηῖν Ὀαβίδησιρ 5 ΠΟΥ ΑΒΒρύιοῃ 465 ΚΑΙ ΟΠ ἃ 5 
Δ 5 πηϑΐπθιη ΗθυΖθη, νγὸ ἴοἢ ἴῃη ἰγᾶρθ. ϑδιϊίδέοϊσί, πη 
ΠῊΪΓ ΨΟΥΓ ἀ16 ὅδβοϊβ {{) ὁ ἴὔοθοῦ αἴθ ὅδοιθ 5. , 104 
{, τίπτε Ῥειβ. ὅ46. )0ὲγ Οδοὺῦ Πμαύ πιθῆγπι!β βοοπ 
βοῖΐῃθ Ὀδηροη ΑΠπαπρσοη ὑύθρθη ἀ65 ϑργαοθθβ 465. Κα8]-- 
οἶὰβ σεδυϊδογί, Ζ. Β. , 24] {{Φ, 534 Πι ἃ. ἃ. Αδδη- 
1ιοὰ ϑόοριι. Κοὶ. 1447 γέα τάδε γεόϑεν ἦλδέ μοι. --- 
τόδε [ἂν ἐκεῖνο, 5. σὰ 5160. ὅ8ὅ, δεῖγμα νγὰ5 δεῖξις, 
(οΥΓ Αυββρύθοι., ἀπ πϊομύ ἴῃ δεῖμα Ζὰ γϑυβϑηάθήη, 80 

Δ0ἢ δειριψύναι. ---- προστατήριον ῬΓΟΙΘροδοῆ τὺ 
ὥστε προστατήριον γενέσϑαι. θοῦ θην καρδίας 
βᾶηπρῦ γοη πρὸ ἴῃ προστατήριον Α0. ἴθεθεν προότα-- 
τήριτον καρδίας ποτᾶται νεγοὶ. ἈΠΗ] 165. Ζὰ ΟΠοορῖ, 
ϑξ82, τερασπμόπου νγϊτὰ νοη δεῖψμα τερϊογί, βύθῃῦ 815 
δυθπέδηναπι ( νυνὶ Υ, 1415}. ὑπὰ ἰδ νοῦ Καϊοῖαὰβ Ζὰ 
νουβίθμθη, ἩΗϊηΐον ποτἄταιϊ, νγὸ σϑνυμῃ ! 9 εἷπ Κοπιηδ 
βίθμς, μὰρ6 ἴοι ἀδ5 ἴῃ ἄδῃ Αὐδράθθη οὐδ Ν, 960 ΠΙπίοῦ 
ϑρόγον 5ιθιιεπάθ ΕἸα  ϑζείομθι ροβθίζί: ἄοοῖι μαύ ὙἹοί, 
᾿ἀλβοιροῦ οἷμ Ῥαποίμμῃ, 

12 
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μαντιπολεῖ δ᾽ ἀχέλευστος ἄμισϑος ἀοιδά" 
οὐδ᾽ ἀποπτύσας δίκαν 980 
δυσκοίτων ὀνειράτων 
ϑάρσος εὐπιϑὲς ἵξει 

Θθ00 φρενὸς φίλον ϑρόνον; χρόνος δ᾽ ἐπεὶ 
πρυμνησίων “ξυνεμβόλοις 
ψαμμίας ἀκάτας πάρ- 98ὅ 

Υ. 9586 Β΄. πιὸ ὙΥεἰββασαπσ Βοβο δία! οὐ. 51 οἢ (σὰ 
εἴπθηὶ υϑοϊββασθπάθη νυν ) ΔΡΕΥ ἀπδυϊρείογαεγί (Ὑ 0 
56 ]|050}). πυπρθοβοϊ θὲ ( ἔγδινυ ρ.) τηρῖὶπ ὅ'δηρ. τππᾶ πἰομέ 
ψεγννεσίεμά θη (ἄθη Αὐββργιοἢ) σἰθῖοῃ βοθννοσ Ζὰ δηΐ- 
γβιῃβοίμαον σᾶυμηθ, νν}}} θογζουροπάθν (θογυ μι σεπά 60) 
ΠΟ Κοιμμθη Ζῃ ἀθ5 Ἠρθγζθηβ [ἰΘΌθηὶ ϑιίζεο, [8606 Γ 
ἄμισϑξος 5. τὰ Οβοερὶι. 724, ἅθεν ἀϊθ βονυϑῖὶ συμ Ῥᾶγ- 
«ἰορίαπη 815 συπὶ Ὑ γθυπη βπίζαιη σομῦνισα Νεραίϊοπ Ζὰ 
Ῥιοι. 174. εἀποπτύσας ἰδὲ Δρβοϊαίεῦ ΝΝομπιϊπαίνυβ ἔτ 
ἀποπτύσαντος ἐμοῦ, 5. σὰ ῬΙοπι. 146. [9606 ἀδ5 
ἄαζα Ζὰ ἀοφηκεπᾶθ, ἀπά δυῇ δεῖγμα 5'οἢ Βεζίομεπάθ, αὖ- 
τὸ 5. Ζζὰ Ῥεῖβ. 416. Νίομὲ ἅθει Βαὲ Εαιη. ἀποπτύσδατι, 
ντὰβ ἴα ΟἸοβδα ἀυγοβ ὥστε ἀποβαλεῖν τοῦτο τὶομιῖς 
εὐκιᾶτίι. ζέξει, νυὰβ πιδη ἴῃ ζθεῖ νϑυνεαπᾶοθὶ μαΐ. 808 
ἰοῦ ὈοΙθΘμαἰίαπ, Εἰ ᾿ἰδῇ ἀδ5 ἔγθ ο υἱβι!οῖοδ. νυϑιίοῦ 
πἰομε νογκοπιηεπᾶδ Εἰ υζυγυμ σοὴ ἕκειν (5. σὰ ΗΙΚ. 1608), 
ὑτόνομ βἴοι ἀδὺ ἀποπιδ ποῦ σοί Αουῖβέ. 2 ἧξον Ηθιῃ. 
δᾶ. 11, 667, Υα. 71. .Χὶ 410. ΧΕ 1 ΧΧΕΝ, 
692. Οὐγε5. ΠΙ, 988, ΙΝ, 1, α. ἃ... δ 0 ἢ ἀΐθο ΒακΚοῆ. 
1046 πρῶτον μὲν οὖν ποιηρὸν ἔρδοις γάπος Βηάοί, 
ττὸ ἀϊα αἀπάεγα [μοβατύ ὥξομεν πἰομέ συΐ ραΐξί : 5. δύο 
Βυϊζίπιδππ δυβῖ, αὔδιπι. ὃ. 96. πῃ. 10. εη ἀοῖ. } 
ζύμνο Ἠδβυομῖοβ δ: ἧξαι, δεηθῆναι, ἥπειν. ὌὍεθοε 
αἷς Ὑεγθιμάσησ ἀ65 Ῥγᾶβθηβ ὑπᾶὰ Εἰ αἰ 5. Ζὰ Υ. 3], -- 
φίλον, ντϑῖοθθβ Ηοιμουῖβοι τὰς ἐμὸν βίεμί, ἰδ ἀυγοι 
ἀϊς Ηγρδ!ίασα σὰ ϑρόνγον 5ιαϊε Ζὰ φρεὲνὸϑ᾽ θαζοσεη. 

Υ, 960 ἢ, εἰπε ει θ ἀθοΥ ἰδέ 65. βεϊζάεῃ αἀυτοῇ 
ἄεγ Ηειπίδιθ ΟἰἜϑδιμιηἐθὶ πνυθυαησθη αἷθ βαπαΐσθη (δυΐ 
ἄδιη ϑδηάθ, δὴ ἄδῃ βίγδηάθ. βίθῃθμάθη) δου ἴ6 [ογύ- 
δεθθη ᾿ἰρ 5, 815 65. σϑὴ Πίοη δυΐθγαοι, ἀὰ5 δοιαΓθθβίθὶ- 
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βησεν, εὖϑ᾽ ὑπ᾽ Ἴλιον 
ὥρτο ναυβάτας στρατός. 

θ0ῦ πεύϑομαιν δ᾽ ἀπ᾽ ὀμμάτων ἄντ. ἀ. 
νόστον, ̓ αὐτόμαρτυς ὦν. 
τὸν δ᾽ ἄνευ λύρας ὕπως ὑμνῳδεῖ 990 
ὥρῆνον ᾿Εριννύς αὐτοδίδακτος ἔσωϑεν 
ϑυμὸς, οὐ τὸ πᾶν ἔχων 

σοπᾶς Ἡροῦ. ἅ. 1. ἀἴθβθ θαησθη Αἢπαπρθη ἀδΌΘΥΠ 8 Ρ ΘΓ 
πΙΟΝΕ οὐδ οἴη ΚαγΖο Ζεϊί, Βοπάθυη βοὶΐξ 46ὺ βοίοῃ ἰᾶπρϑέ 
δ ΓοΙσίθη ΕἸ Βοἢ απ 465 Ηθογοβ ποῖ Τ͵Ο]α, Ζὰ νυ6]-- 
ΟἤοΥ Ζεῖϊύ Καὶοθμ 5. ̓θπθη ΑΥΒΒΡΥΠΟΝ {παᾶΐ, 5. Υ. 104 Πἶ, 
ἐπεὶ Ξεἰϊάθπι, 5. ζὰ ἡ. 40. πρυμνησίων ξυνεμβόλοιξς 
[ν πρυμνησίοις ξυνεμβόλοις (ξυνεμιβλήτοις ), 5. τὰ 
ἯΙΚ. 104. Αδμπηιοὴ Ρειβ. 3888 κωπης ῥοδιάδος ξυν- 
εἑμβολῇ. Ὑήβηπη αἀἷθ Ηβριημπιΐδιιθ νομ ἄθ πη ϑίγαπάβ 
βίθβῃθηθη Ῥῆδοκθη ἰοβσοιηδοιύ ννογάθη, ἀδπη ρσαῆθη ἀΪ6 
ΘΠ Τογτί. ἀπκαάτας ἰδ ἃ15 Νεβθδηίογαι [ὃν ὠκάτους 
ΔΠΖΌΒΘΗΘΗ ; ννᾶ5 ὈΠῚ 50 ΙΠΘΠΓ φσοβοῃθῆθη Καππ, ἀὰ ἄκα- 
τος οἰσθηί! ἢ οἴῃ ΑἀἸθοίίν πὶ Ζὰ βθυπ βοβοϊπί, τ Η]η- 
Ζυάεπκυπρ γὸὴ γαῦς., νῖβ ζὰ τριήρης υ. ἃ.; Ζὰ Ῥογβ. ᾿ 
1050, ΗΙΚ. 694. ἫἫΣ ϑιίαπιπιννογί ἰδ ἄδηη αἰκῆ), νγο- 
δ... ἀπᾷ, ἀκὴν, ἀπέων, ἀπασπκαῖος α. ἃ. Κοιππνέ, ἀπά 

ν 416 Βεάθυΐαηρ: οἷπ βαπῆς ἀπά ἰοἰομ ἀδἢϊη 5ο νυ πη  Πά 6 5 
ΒΟ, πάρβησεν πᾶθα ἰο βίαψέ παρήβησεν ροβοιγὶθ- 
Ῥδη: ἰθὐζίθγοβ. δηΐβίδηἀ ἀσγοῃ ἀ16 Βγθομαηρ 465 γγογίθβ. 
ὕεθον ἀἷθ ΕΌτὴ 5. Ζζὰ 8160. 794. Εὺβ Ποι[ίβέ: ἀὰ5 Ηθογ 
1165. ἀἴθ ΒΟΒΠἴ6 ννο ἃπάθυβ πἰπ ροῆοπ, ὑπ ἼΙλιον πεϊ[κέ: 
δσοὴ 1Π0η. ἀπὸ ἀογύ ππίογ ἄθῃ δίδιθυη ἀθν ϑίδαί Ζὰ 

υυθῖθη. ννῖθ οἵλ Ὀ61] Ἠοπιοῖοβ, 2. Β. Οαγ585. 1Κ, 146, 
11.ὰ. ΧΧΙΠ, 297. 5. δύο σὰ ΗΙΚ. 694, 

Υ. 965 {. τοῦ νϑυπθῆμπηθ ΔΡΘΓ γεγο ]5έ ἀ6γΓ Αα- 
δοη αἴθ ἈὔΟΚΚΘΗν ( ἀ65 ΗθεΓΕ5) 815 ϑε!ρβίζουσο (τ ϊ 
Βϑιυ5ύ οἷῃ Ἄδυβθ βεγεμά). ἐπ᾿ ὀμμάτων, 5. τὰ ΗΙΚ. 902. 

Υ. 961 Πἶ. ἄδη Τνδυθυρσοβδηρσ ΔΌΘΓ οἶπ6 ἴμουοῦ, ννΐα 
δἰησὺ ἀ16 γππυβ, παΐ 5'οῖ 56] 080 σείειν δὺβ ἄεδιῃ 1π- 
Ποῖπ ΠΟΥ͂ΝΟΥ ἀ85 Οδιμίῃ, πίοιέ ἀυγομαὰβ μαρομα ἀοἵ 
Ἠοϊΐμυμρ ἴθ 065 νογίζαυθη, ὃὲ βίβε ποῖ ἰὰ Οδρθηβαΐζα, 

ν 12: 
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970 ἐλπίδος φίλον ϑοάσος. 
σπλάγχνα δ᾽ οὔτι ματάξεν 99ὅ 
πρὸς ἐνδίχοις φρεσὶν τελεφύροις 
δίναις κυχλούμενον κέαρ. 
εὔχομαι δ᾽ ἀπ᾽ ἐμᾶς τοι 

ἀὰ ἀδὺ ϑ'πη ἰξέ: ΟὉ θῇ τηΐοῃ ρίθιοἢ τϊξ εἷρποη ἀὔρεῃ 
Ὑ0ῸΠ ἀ6Υ οἰ οκΠ θη ἈΠΟΚΚΟΗΥ ἀθ Ἠρογεβ ἄθθυζθησθ, 
50 5.Πηπηΐ πηοΐϊη ΗθὺΖ ἀοοἢ πμνν Κα Ὠγ! Οἢ οἰπθη ἐγαυτὶ- 
δσοη εβδηρ ἃπ. ἄγευ λύρας ντὰβ ἄλυρον, οἶπε ἀϊ6 
Βοϊέθγη 'ηθ ον Τγτᾶ., 5. γδοΚθηδοῦ ζὰ ἔπγ, ῬΠοΙη. 
1034. σὰ Εἶπ. 8992. ὅπως [ὧν ὃν οὔδει οἷον, 5. Ζζὰ 
5160. 8ὅ8.. Μίαῃ μβαέ ὅμως υπᾷά Ἐρινγνύος 5οῃγοῖθοη 
ὙΎ0]|16η. Ῥυγοῆ ἀἷθ δέοι ππρ γοὸὰ ϑρῆνον νγθγάθη ΖννοΣ 
ϑᾶΐζε ἴῃ οἴπθη Ζυβαπλη ΘΠ ΘΖΟΡΘΙ., βίαι: τὸν δ᾽ ἄνευ 

λύρας ϑρῆνον, ὅπως ὑμνωδεῖ Ἐριννυς, 5. ξὰ ΗΙΚ. 
906. ὕεθει ἅδῃ ΕτΙππυξρθβϑηρ 5. Ζὰ 5160. 848, Ἔρεν- 
γυς σὲ ἀιοῖ ργοβοάϊβοι τἱομεσ, ἄα 'π ἄδβῃ ἀγεϊβυ! ῖσοπ 
Οαβιθυβ5. ἀἴθβοβ Ὑγογίοβ αἰ πάνυ !θα ἰδὴρ ἰδέ. 5. 516 Ὁ, 
867. Εν, Νῖεά. 1260. 1989, Εποη θδοίγ]υβ επύ- 
δρυϊομέ οἷπ ϑ'ροπάθαβ, ἈΣλσ χε ον βίεῃ αἷβ ὕεγθδ α 
τ ἄθῃ Ασοπξαίϊν, 5. σὰ Ργοῃ. 906. ἔσωϑεν νοῦ 5ἰοἢ 
βϑιδβέ, ἀπνυ!καμηοι, 5. σὰ Ρεῖβ. 10. οὐ τὸ πᾶν 
πἰομέ ἀυγοῆϑυξ, πὰ Ζυῃ ΤΠ 6], οὐδὺ ἀυγοθδὺβ πιοδέ, 

Κεΐποβννερβ, υἷθ οὐ μάλα, 5. Ζὰ Ρεῖβ. 316. ὕερβεν 
τὸ πᾶν 5. τὰ Ῥίοπι. 91. ἐλπίδος φίλον ϑρασος ἀδβ 
Βο]46, δησθπθῆπθ Ὑογέγϑιθη,, νυὴΐθ 65 ἀ16 Ἠοϊημυηρ,., εἰῃ 
Ἡοΐοπάρυ.. Βαί. 

Υ. 971 ἶ ἀδ5 ΤΙπποῖθ 806Γ ἐγσέ βοὴ πιομί θεῖ 
(ἴμ.}) βϑίηθῃ υἱομέρθη εἰπέγε πάθη Οἰδάδηκοα, ἀ85 ἴτῇ 
ὙΥθΕὶ Κγεϊβεπάς ΗεγΖ. οὔτε, σον. οὔτοι σεσϑθὴ ἀδ5 
Ψειβιηδαίβ, 5. Ζὰ Ργοῃ. 1792, οὔτι ματάξει, 5. Ζὰ ῬΓοπι. 
57. πρὸς ἴὰν ἔν, 5. Ζὰ Ρεῖβ. 8085. δέναις κυκλούμε- 
γον πέαρ τηθῖπ ἀηγυῃῖσ θοντερέεβ Ηθῖζ, Ὅϊθβα ΥΥογἕθ 
μι ἤθη εἶπα ἀρροβι(ἴοη ζὰ σπλάγχνα . 5. ἀθη!ομθ5. Ζὰ 
Ῥεῖβ. ὅ94. ἴῦεθον ἄθῃ ϑδιπρυϊαυῖδ 5. οὔθη Ζὰ Υ. 920, 

Υ, 9714 ΤΥ, Ἰοῦ νυὔπβομθ ΌΘΥ υἱθὺ τηϑὶπθ ἔὔγνναι- 
ἔυηρ ἀοοῖ, ἀδίς ᾿ΓΒυβομυπρθη δῖοι δγοῖσποπ (γογία 6} 
ἴῃ Αῃβθιθπσ ἀ65 ᾿ΝΙΟΒίο ΓΘ η, πεόεῖν ζὰ ϑοριι, ΕἸ. 
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ογῦ ἐλπίδος ψύϑη πεσεῖν, 
ἐς τὸ μὴ τελεσφόρον. 1000 
ΜΜάλα γε γάρ τοι τᾶς πολλᾶς ὑγιείας στρ. β΄. 
ἀκόρεστον τέρμα. νόσος γὰρ ἘΠ 
γείτων ὁμότοιχος ἐρείδει, 

1458 Ζ. ἃ. ἐπ᾽ ἐμᾶς ἐλπίδος, 5. κὰ 5160. 26. τοῖ 
μᾶρ6 ἴομ βίαίεέ τὰ δι5 Εδυπ. δυΐσοποιπηθπ; θεν 416 
Ὑεγνν ομβοίαπρ 5. Ζὰ Ῥγοπι. 700, ἅδον δέ --- τοῦ οὔθ 
χα Υ. 947. ψφύϑη (Μιοί. ψυδῆ, Ἐδτη, ψύδη.» νγᾶβ 
ν᾽! !Ποἷομ εἶπθ ΝΟθοπίουπι 156}. 5. σι Ὗ, 466. ἐδ ννὰβ 
Βοιυι., 5. Ζὰ Ῥεῖβ. 9518, μη πιδομέ πιῖξ τελεόφόρον 
Εϊηθη ΒοσΥ 805. νυ. πη] 1]οῆ 65. οἵ. 

Υ. 977] {ἢ ἰδὲ ἀογ ϑ΄'ῃπ υπᾶὰ ζΖυβαμπηθημαᾶπρ : 1οἢ 
Γὐτομίθ πη νυ  υ] 1οἢ, ἐγοίΖ βοῖπου ο᾽ ἀκ! οἤ θη ἈὔοΚΙΚΘἢν, 

εἴη ὕπροίοκ {γ΄ ἄθη Αρδιπθιῆποι. ΟὉ 10 Θίθιοι 10 ἢ 
δοῖπ ἰἄυβομθη πηδοϊίθ 9 ἀθππ ΔῸῸἢ ἀ6Υ ἰᾶποο Ζεῦ αο- 
ϑαηαθ νυῖγά δηα!Π1οἢ οἰπηα] νὸπ οἰποὺ Κυδηκῃοιῦ εἴα! ! θη. 

απ ἀδθγ ρ᾽ ΚΙ οἢδίθ ΘΟΒ ἴον βεοίσε ἀοοῖ εἴπη] δα οἷπθ 
ΘΑΠάΡαηΚ. Ναπ. νγθππ 65 ΠῈΣ ἴῃ ἄξμῃ ο]υδίθ οἰποβ 

ΤΠ Π6 115 ἄον Ηδθε Ὀαβίθῃξ, ἄϑῃπη τηᾶρ' 65 56 0π: ἄθπη Ζ6ὺβ 
εὐβϑοίζέ ἀἴθβθῃ ἰοϊομέ, ὑπᾶ [ἃ [50 πΙοιημαπά ΗππροΥβ βίους 
6 ; πυ} τηῦρα βοῖὶπ [6 θθπ ποῦ σουβίῦγί νυθγάθη, ἄθππ 
αἴθ» Ἰᾶ[ρεέ οἱοῦ πίομί νυϊθάθυ οὐβοίζθοη. --- 16 θυβίθῃ 
Ῥυοτία πο ἴβοη : οᾺῚ 56 ἢ. πϑι!Π]οἢ ἔάγννδην δύ ἀου Ιαη θα 
Οοβαπαμοῖς οἷπ ἀμ θοίνθαϊσοπᾶθ πα 6, --- αἴθ Κυδηκ- 
Βοῖς πᾶπ ϊο παῖ ἃπ φϑιμθί πϑᾶπιο Ὑὐαηα ἀτγᾶπρί ( αἴθ 
ἘΚΎδηΚΠοῖς πβια!οῆ, πὰ ἀυσγοῦ οἷηθ ὙΥ̓απα σνοὴ ἀον ὅ6- 

ΒΌΠἀ εἰς ροβομίθάθη,, ψθυβ ἢ  ἸΠΠΠΘΓ « ἄθπ ϑδ᾽0Ζ ἀ6γ- 
56] 6 δἰ πζαπθῃπιθ 7), τς ὑπ σταά [ογίσθθπάθβ ΟἸῦοΙς 
εἶηθ5 Νίδπποϑ (πα οἷπ ἰᾶησο ρ] ΚΙ ΊΟἢ βορθιπάον ΜΔ ΠΠῚ 
εὐἰῸ εἶπθ ἀπ οίθαγο Βαηκ. ὅον. μάλα γάρ τοι τᾶξς 
ϑόρσθη (85 γουβπιδαῖβ. τη, μάλα γὲ (δεν γὰρ) τοῖ 
δὴ) τᾶς, νγουῖη δὴ) ΟἸΙοδδα σὰ τοὺ ἰδ. [οἷ παᾶῦ6 ῖον- 
πᾶ μάλα γε γάρ τοῖ τᾶς δυΐρεποιμπθῃ: γὲ Κοππία 
όσοι γεῶρ Ἰοϊομε. δυβίδ! θη... ἀπά δῦ ψιθ] ! θοῦ ἀπίθῃ 
δι ἀἰ βοϊίθ ρϑβοίχε ννογάθῃ, νυθηϊρβδίθπρ βίθῃς Υ, 99 
ϊηύον ἐπ᾿ εὐλαβείᾳ 1Ἀ]5ομ] οι ποοῖ γέ. ϑοιοιο Ἐθμ ον 
ἤπάθῃ βἰοῖ ϊίον, γάρ τοῦ «ἄθμῃ ἔὰγυνδιν Ππάοί δῖοὴ 
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080 καὶ πότμος εὐθυπορῶν ἀνδρὸς 1005 
ἔπαισεν ἄφαντον ἕρμα. 
καὶ τὸ μὲν πρὸ χρημάτων 

δίίζον, 5. Ὗ. 1010. πιοῖὶπ ϑ'ορθοκιθίβομθβ ΥΥ ὄγίθυνογζοίοἷι-- 
Πα ἀπίου τού. 1)85 Νίείγαμπι υυῖγὰ ἀσγοι τοὶ υπὰ υγε- 
ἑίας πἰομξ σεβιῦγε, ἀδ ἀϊθ νουἹθίζέ ϑ' 1086 οἶπθα θοοὶ- 
Ταϊὰ5 ἰδησ ὑπ ΚυγΖ βουῃ Καμηῃ. [ΠεὈγῖσθηβ Καπη τμ8Π 
αἷς νοτϊοίζία ἴῃ υὑγεεέας Διο ΚΟΥΖ ᾿πθ586π, 5. Ζῃ ϑ᾽θὺ, 
115. δύ ἀἴδβθβ [μϑίζίθυθ δηΖυπθῃμηθη: 50 πιδομίρ τηϊξ 
ΠΟΘΙ φστοίξογου ΥΥΔΠγβο οἰ οἰκεῖς μάλα γὰρ ἄρτι τᾶς 
Ζὰ Βομγοῖθθη βθύη, ννοάιγοῃ ἀἰθ Εη ξργθοαθησ σδηΖ 86- 
Πδῖ] 56 Υη νεῦγαθ. 16 5108 ἂρ Κοππίθ νεσθὴ γῶὼρ 
Ἰεἰομῃξς δυβίδι! θη, ἀπ τὸ ὑπὰ τοὺ ᾿ἰδύ οἵῥ γΘγυγΘομβο νγοῦ- 
ἄεπ. 8. Ζὰ Ρίοῃ. 172. 700. Ῥᾶππη νυῦγάθ ἄρτε δθ 6 π 
50, ψεὐμάς: σἰοίοια ΥΥ̓ οἰ56 Ὀϑἀρδαΐεπ,. 5. ἀδμη! 10 ἢ 65. Οὔ 6 π 

χὰ Υ. 721, υπᾷ ἀδΥ ἴπη βθὺπ: δ8η2Ζ πᾶιμιοἢ δθθη 50 
(ν6 ἄθῃ Αρδπιθιῆποῃ, πηθῖποὺ ΑΠπαπρ σοπιᾷ[5. ἐγοίΖ 561- 
Ἠ65 ἰδῆσϑη Οἰὔοκοβ, ποοῖὶ εἷη ]πριοκ θείγοῖθη υυῖγὰ}) 
ἰδῦ ἀθὺ ἰάπσθὴ (ἀδβυπαμοὶϊς οἷπ ππθοίιθάϊσοηάθ5. Εηά6, 
Αὐοὴ Κῦπηΐε τῇᾶπ βομγοίθεη ; μάλα γὲ γὰρ τὸ τᾶς, 
τοϊ [οΙσοπάθιη Θ'ππθ : ΘΓ Β6ὮΓ δ] ]οἢ ἰδύ 445 πάβ 
ἀογ ἰδῆρθη (ἀθϑυμπαμϑιε οἷπ ἀπ οίγιθαϊσοπάθθ Εἶπάθ: 5. 
ἄθον ἀδ5 οἰπιηδὶ σεβείζίε τέρμα κὖ Εππι. 684. ὙΠ απου : 
μάλα γέ τοι τὸ τᾶς. Ὄεθει ἄδθδπ Οἰδπιῶν ἀε5 Εἴσεη- 
{μυπι5 τᾶς πολλᾶς ὑγιείας 5. πὰ 5160. 4. ἀπόρεστον 
δον. ΕΓ}. Υ. 804, ΧΘΠΟρΒ, ϑγπιροϑβ. 8. 1ὅ ἢ δὲ 
τῆς ψυχῆς φιλία --- καὶ ἀκορεόστοτέρα ἐνῖο ἐεᾷς ὮΣῸ 
οι ἀϊς Ὑεγθα]α δυῇ τὸς. Ἐδ μεϊ[β: ἀπ ΘΓ οἱ πὰ, 
ἀηροηῦ θη. ποι ρυΐ Δυβί ΘΠ 4. ---- πότμος εὐϑυπο- 
ρῶν. ἀνδρὸς φετϊρμγαβεϊβοι [ἂν ἐν πότμῳ εὐδπυπορῶν 
ἀνήρ. [608 ἄδθη Αογίβίυβ ἔπατόεν. νγούᾶπ 5ἱοῖ ἔδυ, 

ἐπόντισε υμὰ ὥλεόσεν τεῖϊμξ, 5. ζὰ Ν,. 944: ἅρενυ. ἄδπ 
Αοουπαίϊνυ5. ἀαθεὶ νογρὶ. ϑορὶι, ΕἸοΚίγ, 744 ἔ. λανϑάνεε 
στήλην ἄκραν παίσας. (αν μη! ομοὺ ἰδ πὶ ἀθν Β6- 
ἀδυΐυης ΔηγΘ ππ θη ἀἷθ εγθιπάυπρ τη εἶδ α. ἃ. ἕρμα, 
8. ΒΙοιηῆοΙὰ Ζὰ ἃ. 8, 

Νν. 989 ΕἾ, υπὰ ἀοοὶ!. νγοπη θη εἴπθη ΤῊ Ι ἔογέ 
(δες Βοτὰ) ἄεν χυρειοιίσοη Οὕΐοσ αἴθ ΕαχοΝΕ δθννοῦ- 
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χτησίων ὄκνος βαλὼν, 
σφενδόνας ἀπ᾽ εὐμέτρου, 1010 

θδῦ οὐκ ἔδυ πρόπας δόμος 
πημονᾶς γέμων ἄγαν’ 
οὐδ᾽ ἐπόντισε σκάφος. 
πολλά τοι δόσις ἐκ Ζιὸς ἀμφιλαφής τε καὶ 

101 

ἴδῃ. σοί ἀυτοῖ Ὑγο  !] Ὀ ρ πιθθβαποπ Ανναν πιο ὑπ- 
ἴε᾽ ρᾷηΖ ὑπὰ σὰν ἀδβ αορᾶυσαθ (ἀδ5 5 Β 1), νθπῃ 
δ ἢ νὸρ ϑομδάθη βίγοίζοηά ποοῖὶ 50 δθῇν (ΘΠ 65 
δῦοῖ ΠΟΟΐ 850 νἱθίθη βομδάθη σοι! ίθη ἢὰ0), ποοὴ βθηκέ 
ε5 (48 ἀϊς ᾿δάσπρ πδο ἀθν Ὑογμπάθγυηρ Ὑνθηΐ  Υ 
ἀνῦοκο) ἴῃ ἀὰ5 Μβοὺ ἄθῃ Βαθοῖ ( ποοῦ νυῖγά 65. Ζὰ 
οἴπθη γος, ποῸὴ νϑυβίηκί 65 Ζυπὶ 1 }6}]). ---ὀ ϑΥίεδέ 
προ φἱθ!]οομ ἄνουν]! βοὴ : γόγμον ὁ οὐδν αἷ5 Ργᾶροϑβι- 
(ἰοη ; Ζυπὶ Βεοίβέθη ὃ --- ὙεγρῚ]. 5160. 751, Αροβίεβ! σϑβοῆ, 
ΩΥ, 18, καὶ ἀυπᾷ ἀοοῖ, 5. ζὰι Ῥέοπι. 27]. πρὸ --- βαλὼν 
ποθ εἶπ ΤΠ 6515. 5. ΖῈ 5160. 1015. υπά θεν ἀϊδ 
δυοίβοι Εἰπεξεγπαπ ἀον Ργὰροβιοη σοῦ  ουθο σὰ ῬδΥ5. 
580. ὄκνος ἰδὲ ἀδ5 Ανβίγδοίαμη βίας 465 (ὐσπογοίῖ, νυῖθ 
ἀδη!]οΠ65. οἷν, ὄρηνος βαλὼν ἰδέ δρβοϊαίον. Οδπϊενιυβ 
βίαι ὄκνου βαλόντος, 5. σὰ Ῥτοιι. 146. όφενδόνη 
ΠΘ [50 Ποῦ: ἀἀ5 (ἀδϑοῃϊθυάοτίθ, ΑὈρανγογίαπθ; νυνὶ Αὐὶ- 
βίορῃ. ὍΥΟΙΚ. 1119 τοταύταις ὀφενδόναις (Ηδρ6}} 
παιήδομεν. Χεπορῆ. Απᾶρ. 1Π| 4, 4: ΙΝ, 8, 29:0, 

ῷ, 14: ὙΠ], 8, 18. ἀπὸ ὈεΖεϊομποῦ ἀᾶ5 ΜΕΠ(6], ννῖθ 
οἵι. 5. Μαίῃ. αγαϑιηπι. δ. ὅ78, 85. 1180. εὔμετρος 
ὙνῸ ὮΙ ΘΟ ΠΊΘ556η.. 850 Υἱθὶ 8]5 πόίῃϊσ . οὔπα ἀδί5 οὔνναϑβ 
ἀαγῦθεν ἰδ, νϑυρὶ. ΤΙ θοΚυῖς. 95, 9209 βάκτρον --- εὖ- 
μέτρον. --- δόμος ἀὰ5 Θερᾶιάο, Βαῦνγουκ, ΒΒ, 5. 
Ζὰ ΗἸΚ, 129, Νίδη Κῦηπίθ 65 δυοῖ ἄυγοῦβ Αὐΐθαυ, 
ΘΟΒΙομΌ, Τδάπηρ ογκιᾶγοη., νυν Ἠοτοάοί. 1, 179 δεὼ 
τριήκοντα δόμων πλίνϑου, ὦ, 121 ὑποδείμας δὲ τὸν 
πρῶτον δόμον λΛίϑου Αἰϑιοπιποῦ ποικίλου τεόσδερά- 
κοντα πόδας; 5. δυοῖν Ζὰ Ῥεοῖβ. 108: ἀδῃῃ ννᾶγα ἀδὺ 
δίηπ: ὑπὰ ἀοοὶὶ --- σοι ἀστοὶ νυ ἢ] σοππθββθπθη ΑὈ- 
νέα πἰομέ ἀπίογ ἀἴθ ρδηΖθ δάσπηρ, νυθηη 518 ἀὰ0 ἢ ΠΟῸΒ 
80. Υἱοὶ ϑοιδάθπ σϑπομηθῃ ἰδύ», ποοῖ ἀγοκὺ βἷθ (ἀυχοῖι 
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ἐξ ἁλύόκων ἐπετειῶν 
990 νήστιν ὥλεσεν νόσον. 

τὸ δ᾽ ἐπὶ γᾶν πεσόν ὃ ἅπαξ ϑανάσιμον 
σε. β΄. 

προπάροιϑ᾽ ἀνδρὸς μέλαν αἷμα 
τίς ἂν ἀγκαλέσαιτ᾽ ἐπαείδων; 1090 

ῃγθ νϑυπηϊπάδγέβ 1,850) ἴῃ ἀδ5 Νῖθοι ἀδ5 ΕδμγΖοιρ. οοἢ 
ΒΟΠοΙπύ ἴεπα Εγκιᾶσαηρ τυϑῃγβο ἢ ἰΠΠΠοἤογ. ἴθοθον δηέ- 
φος «εἷ5 ἼΠ6Ι ἀ65 5 ΒΗ 5. Ζὰ Ῥεῖ. 410, ἅδε ἀϊΐβς 
Αογϊδέθ οθθη ζὰ Υ. 944. 

Υ, 988 ΕΠ ἀδγ υἱεῖς (ρτγοῖβθ ) ὅδσθη Ἰθάοοῖς γοπὶ 
Ζευβ ὑπᾶ υμπιΐαδβδοπάβ ( ἀθεγα}} αὐ ἀθν Εγάβ χὰ οτ- 
ΒΟμοῖη ΚΟΠΙπιΘ η46) ὑπ δὺ5 ἀδπη ΔΒ γ 1 οπθ πα ΕΌγοΒ πα Εἰἰσέ 
416 Ηυπρογβποίῃ, ἃ, 1. ὑπ4 νύθπη τη8Ππ 800 ἢ ποοῇ 50 υἱοὶ 
Οὐΐον νϑυ]όσθῃ Βαί, ἨσπροΥβ βεγθῦ τηδη ἀθίσῃα! " ἀοοἢ 
ποθ, Ὑεγρὶ, 5160. 949 ἔ, πολλὰ --τ- γᾶς δόσις. -- 
τοὶ Ἰεάοοϊ. 5. Ζὰ Ῥεοῖβ. 907, τὲ νογϊπάοί πολλοὶ ππᾶ 
ἀμφιλαφὴς 5. τὰ 5160. 8520, καὶ θεὲ ἔξ Ζιὸς ἀπᾶᾷ 
ἐξ ἀλόκπων ἐπετειᾶν. ϑιαίξ ἐπετειᾶν ἰδὲ νυἱβι!οἱομξ 
ὙΊο εἶσ ον ἐπετείαν δὰ βομγθῖθθπ., 5, Ζζὰ ΗΚ. 1016. γῆ- 
ὅτιν νόσον 5. σὰ Ῥγοπι. 602. ὕερες ὠμφιλαφὴς 5. 
ὙΥεγποΚ. Ζ. ΤΥυροα, Ρ. 116. 

Υ. 99] Ὁ, 485 Δ0δὺ δυΐῇ ἀἴ6 Εγάβ ἰεάοοϊ 415 οἰπιηδὶ 
ἐοαΐ ΠΕΘΙ͂ΨΟΙΓ 858 εἰπθηὴὶ Νίθηβομεπ σϑίδ!θπθ βοῆνυ γΖα 
ΘΙυΐ,, νΥον πυ ἢ} τηδομία 65 Ζυγοκγαΐεπ ἀυγοῦ Βοβομνυῦ- 
τὰπρ ὃ πεσονϑ᾽ μᾶθ6 ἰἴοὰ ἴῃ πεσόν 9΄, ἃ. 1. πεόόν τοῖς 
δεὰπάοτγέ. ὕδεθεν δέ --- τοῖ 5. ζξα Οἵ. 947. Ζα ἅπαξ 
ϑανάσειμον ἀπᾷ ἄθεον ἄθῃ Οεάδηκρηῃ ΥΘΓΕῚ. ἔπ. 647 {ἴ, 
ἀνδρὸς δ᾽ ἐπειδὲν αἷμ᾽ ἀνασπάσῃ κόνις, ἅπαξ ϑανόν- 
τος οὔτις ἐστ᾽ ἀνάστασις, ἀδ5. 295 τ αἷμα μητρῷον 
χαμαὶ δυσαγπκόμιστον, παπαῖ᾽ τὸ διερὸν πέδῳ χύμε- 
γον οἴχεται. δυο ΟΠοθρη. 45, 62 ἴ. ἃ. ἃ. προπάρ- 
οἱὐϑ᾽ ἀνδρὸς δὺ5 οἰπθπὶ Μοδεοιθα ΠΘΥΥΟΥ͂, 5. ἄδμη!Π 1 οἴῃ 65 
ζὰ Ομοερι. 82, ϑανάσιμον ραββὶνἰβοῖ, ννῖθ ὄζον, 
Ὁπα ἴῃ ἀογ Βεάδυΐζιησ σ᾽ ΓΟ Π ΘΠ, νοῦρ]. Υ, 1966 αὲ- 
μάτων εὐδνησίμων ἀποῤῥυέντων. ὕδθει ἀϊε Αὐῇ- 
εἰπδηάθγίο δα ΠΠΘΉΓΘΥΟΥ Ῥαγοθιηΐδοὶῖ ἀπ ἄρον ἄθη Αὐ8- 
δᾶησ (65 εἰπθὴῃ δυΐ εοἷπθ Κυγζθ πλρς 85. Ἡεγπιατιτιὲ 
οἴσπιπι, ἀοοίτ, πιεῖγ. Ρ. 884. τίς ἂν ἀγκαλέσαιτ᾽ παῦε 
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οὐδὲ τὸν ὀρϑοδαῆ Ζεὺς αὖτ᾽ 
909 ἔπαυσεν ἐπ᾽ εὐλαβείᾳ 

εἰ δὲ μὴ τεταγμένα 1098 
μοῖραν μοῖραν ἐκ ϑεῶν 
εἰργξ μὴ πλέον φέρειν, 
σιροφϑαάσασα καρδία 

-ετ--ς-ὦὕ ..-...ὕ..ὄ ὕ - ----  ----------.-----..--.---ς.ς.----------Ἠ-- -.ο----.------- 5 .- 

ἴθ βίαίε τίς ἂν πάλιν ὠγκαλέσαιτ᾽ σοϑομνῖθθθπ, Ζαπηαὶ 
ἀὰ πάλιν εἶπε 6]ο586 ζὰ ἀγὼ ἴῃ ἀγπαλέσαιτο σὰ βεγῃ 
ΒΟΠΘΙηΐ, τππα 65 800} ἴπὶ ΠΥ. ἔθ] 0.. νυθ θα Ηδπαβο νεῖ 
τίς τ᾿ ἀγκαλέσαιτ᾽ μπαί. ἐπαείδων 5. θεν αἴθ βδοιδ 
ΒΙοιηῆοΙα χὰ ἃ. 81. 

Ὗ. 994 {. υπᾶὰ δαί πιο ἄθη ὙΥ̓ΟΒΙΚυπάϊσοη ( ἄθῃ 
᾿εϊβίο ἴῃ ὙΥΙΘ θυ 6] θυ ἀον Τοάαΐοθῃ, ἀθὴ Αβκίθρῖοβ) 
Ζδυβ νυῖθάου σομθιηπιῦ σὰν ΟΥΒΙ Ομ ( ἀδιμϊέ δηάθγθ 65 
πίοι οθθη 50 τπηδο θη) ὁ 6 ϑομο ίαβί βαρ: τὸν 4- 
δπλήπιον γὰρ ἐκεραύνωσεν ἀναστήδαντατον Ἱππόλυ- 
τον, ὥστε μὴ ἔτι βλαβῆναι, νετρὶ. παν, ΑἸΚοβέ, 195 
Π. δμαϑέντας γὰρ ἀνίστη ( Α5ΚΙερῖο5), πρὶν αὐτὸν 
εἷλε διόβολον πλᾶριτρον πυρὸς κεραυνίου., ΒΙοιιῇο!ά 
Ζὰ τ΄. δύ, Ηἰπίον τὸν ὀρϑοδαῆ 5ίθιθη ἴῃ. ἄρῃ {Πκαμ- 
ἄδθῃ ποοὶ αἷς γγοτίε τῶν φϑιμένων ἀνάγειν, ἃ. 1. 
ἄδθηι 65 νυ] γουβίθοπάθῃ νοῃ θη ΠΠοἀΐξοῃ, νυϑ] οἷα υυϊθᾶθυ 

ἴῃ 45 ᾿ϑῦοη Ζυχίιοῖς σὰ Ὀγΐπρθπ: 416 Ἰδάοοι Καεῖπο Κοῦ- 
ΒΡγθομυμρ; μαῦθῃ η6 ΟἰδηθαΥ οἷπθ ἘτκΙάγαπρ χὰ τὸν 
ὀρϑοδαῆ δἰπά, ἐπ᾽ εὐλαβείᾳ οἴνπα γὲ ΕἾον., ἐπ᾽ εὐλα- 
βείᾳ γε Υἱοῖ., ἐπ᾿ ἀβλαβείᾳ γε Ἑατη. Ὀ1656 Ἰοὐζίο 1,οβατέ 
Βοοιηΐ ὑπερ τε ὕὕερον ἀδ5 δΒιηζυροβοίζίο γὲ 5. Ζζὰ 
Ὑ. 977. ἐπ᾽ εὐλαβείᾳ ἀνθοκε ἀεπ ἄννβοκ δὺβ: ὑἱῃ 
Απάογο σνουβιομσ ὑπὰ Ζαρῃαῖθ Ζὰ ᾿πϑοΐθῃ: 5, δίας. 
Οτδῃ, ὃ. 8. 5. 1168 ἢ, 

Υ. 996 ΠΗ, ὑνθπῃ ΔΌΘΓ πού σοογάποία Εἰ σπησ οἷπθ 
Ἐσρυπρ νοη ϑεϊίΐθῃ ἀον Οὐί(ί(εν (ννθπα ἀθϑὺ πἰοπέ ἀἷθ 
γοὴ ἄεθι αδιίογη σοί οί Απννθβθημδὶέ ἀν Καβαπάνα ἀἷθ 
ΘΌ ΘΠ 8115 νὸν ἄρῃ Οδίίοτη σεξαρία Αμπαπρ πιθῖπθβ Ηογ- 
Ζ6η8. 5. ἡ, 909 ἢ) ΔΒ ΘΙ ππθν νογζΖαθυΐηρθη. 50 

νυῦγάθ 65. Ζυνογίπυθπα ἀὰ5 Ηδς ἀον ἄπηρο ἀἴθθθ5 δ085- 
δἰοίβοι (50 ΥΪγαθ πιοὶῃ ἩρθγΖ ἀθυί! ον 815 αἴθ Ζυηρα 
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1000 γλῶσσαν. ἂν τάδ᾽ ἐξέχει. 
ψὺν δ᾽ ὑπὸ σκότῳ βρέμει 1030 
ϑυμαλγής τε, καὶ οὐδὲν ἐπελπομένα ποτὲ 
καίριον ἐκτολυπεύσειν, 
ξωπυρουμένας φρενός. 

ΚΧΖΥΤΖΙ ΡΊΞΕ ΒΕ 

1005 εἴσω κομίξου καὶ σύ" Κασάνδραν λέγω" 
108 

ἐπεί σ᾽ ἔϑηκε Ζεὺς ἀμηνίτως δόμοις 

65 Ἰείχέ ἐμυξ, 510}. δυββργθοῆθπ). Νῖαπ Κῦππίβ δυο 
“οιρᾶν 5ἰαι μοῖραν 5οϊιγεῖθεπ. Ῥδπη ννᾶγθ ἀδὺ ϑίπη: 
ὙΥΘΠΠ ΔΌΘΥ πῖομέ εἷπθ σοογάπθίβ Εὔρυηρσ γοη ϑεϊΐθηῃ ἀθν 
δ ΒΙοΚεδι βού πποθη Πἰπάθγίθ ΘΗ Ζὰ βᾶρβῃ. ἃ. 8. ὙΥ. 
ΟῸΒ 5. ἅθεν μοῖραν ἔκ ϑεῶν σὰ Οβοερι. 802. μη 
ΠΟΘ εἶργε βίθῃε βοβϑῖπθδῦ ρον ββισ, 5. Ζὰ ῬΓΟΙῃ, 
289. ὕστερον φέρειν ἴῃ ἀδογ Βεάευζαπρ : ψΨΟΥ ΌΤΙ ΠΡΘη, 
1π6]άθη.. 5. Ζὰ Ῥοῖβ. 944. Ζαυ ἐκχεῖν νεΓΘ]. ΞΟΡἢ. ἃ. 
Βι. ΧΙΥ, 83 πολλὴν γλῶσσαν ἐμχέας μάτην, Ἐϊυτ. 
ΗΚ. 7758 “Ἅιδου τε μολπὰς ἐμχέω δαπρυῤῥόους. 80 
δυο χεῖν., 5. δὰ 5160. 7]. 

Ὑν 1001 Π Ἰείχί (πίον ἄθπη εἰζίσοη {Ππη5ἐ8πα6Π} 
ΔΌΘΥ ΠΙΌΓΠΙΘΙΌ 65. πὶ ΘΌηΚΕὶ (5 βἰοἢ ἀδὰβ ΗθὺΖ ΠῸΓ 
ἧπ ἀσπηϊκοὶη Ὑγογίθπ συϑυπεῃιηθπ.) Ζὰ δβοΐπεπι Ἠδογζε οἰά 
(ὰπρογη}) ἀπά ἀδθοὶ οπα Ηοϊημππρ, ἰγσοπα βἔνναβ Ν{2- 
Ἰϊοῖνο5. 76 η815. Ζὰ δηΐννι κῃ (ἀδάσγοι σὰ ὈθνυῖγΚοπ), 900-- 
διοῖοι ουριπμοι αἷς Βευβέ (ον! θοῦ ἀδ5 [ππργα 510}. 8085- 
ΖΌΞΡΓΘΟΒ η Ποίρ νου]δησί). ὑπὸ σκότῳ Βεϊπη ἢ, 16ἶβθ, 
δ. Ζὰ ϑόρῇῃ. ΡΠ. 680. ἐκτολυπεύσειν,, 5. ΒΙοπβε!ά, 

Υ. 100 Κοιγὸ ΕἸγίαἸπιποβίγα 85 ἄθπὶ Ῥαϊαδία ζὰ- 
τῦοκ. ἴῦθεθεσ. ἄθῃ ζυιβομοπβαίζ Κασάνδραν λέγω 5.. 
δίῃ. Θσδιηιη. δ. 319, 5. ὙΥ1Ὲ ΚΙγίαϊπιποβίγα οὐ ΐδηγοπ 
αῦθ, ἀδίβ ἀϊθ νοπὶ Αρϑιπθιθποη ἴἢν δμιρίομ!οπε ΕἼθπμά8 
(Υ. 928 ἢ.) αἷς Καβαπάγἃ β56ὺ: οὐ γοβὴ ΑΡδΙΠΘΙΙΠΟΠ 
δοἰῦβε οὔδϑὺ βϑίπθιῃ (ἀοίοϊρθ, νυᾶῃγοπα ἴἤγοθ Αὐξοπηίμα 5 
ἔπ Ηδιιδθ ὃ υυῖγὰ ἀθὺ ἘΠ ὉΠ Δα μρβ κυ ἀθ Ζυβοπαῦον ἅθοι- 
ἴδϑβθὴ. 5. Ζῃ ὅ5΄6Ὁ. 117. 

Υ, 1006 ἢν ἀὰ ἀϊοὴ Βορέης μας Ζοὺυδ οἢπα ΖοΙ 
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κοινωνὸν εἶναι χερνίβων, σολλῶν μέτα 
δούλων, σταϑεῖσαν χτησίου βωμοῦ πέλας. 
ἔκβαιν᾽ ἀπήνης τῆσδε" μηδ᾽ ὑπερφρύνει. 

1010 καὶ παῖδα γάρ τοι φασὶν ᾿“λκμήνης ποτὲ 
1040 

πραϑέντα τλῆναι, καὶ ξυγῶν ϑιγεῖν βίᾳ. 

(σηδαϊσ.) ἴπὶ Ηδυ5 ΠΟΙ ΠΟ Πμουῖη σὰ βου δὴ ὙΥ̓Δ50ἢ}- 
ννΆ55 6 ( ΤΊΒΟ Πρ ποβδῖπ, ἘΠ ΠἸΘηρ] θά Ζὶ β6γπ.} τπῖρῦ 
σνίθίθη, νϑϑίοιθ θιθπον, πδοπάριῃ ἀπι ἤθη Ἠδιβδίίαγθ πὰ ἢ 8 

δοίγοίθη δύ. ἃ. 1. ἀὰ ἀἴομ ζθυβ πἰοιέ ζαπὶ Θ΄Ίθηθη ἴῃ 
Ἠδιδ6 σεῖο ἄθῃ ὕρτῖσθη 5κίανθη, βοπάθγῃ νῸπ ἀδἰ ποπὶ 
Ἐππύία. ἴῃ ἀὰ5 Ηδυβ ἃ Ζιμὰ ἘΔΠΙ 16 Πρ] 646. αβίπημί 
μα. τιϑέναι πἰομῦ βοιίθῃ πὶ ἄθιῃ Αοοιϑαΐί. πᾶ [πἢ- 
ηἰίϊν, 5. ϑορῃ. Κοὶ. 1957. Τηγεβί. Βυ. 1Π, 8 πολλοὺς 
ἔϑηκε τοῦ παρόντος ἀμπλακεῖν. Επτ. ἨδεΚ. 857 ἴ,, 
64. 718. Βἰι65. 918, Ηδϑιᾶκὶ. 990, ὦ. ἃ... δυοῖν ἀῃίθῃ 

Ὑ, 1147. ἀμηνίτως. ἀὰ ε΄ ἀϊν εἷπ βοῃ ποθ Θ6- 
5ΟΌΒΙΟΚ μία οὐέμοιίθη Κῦππθη., 5. χὰ ΗΙΚ. 967. Νῖδπ 

Καμμ ΟΟΣ ἰπζυάθηκοη. 5. Ζὰ 5160. 889, δόμοις [γ 
ἐν δόμοις, 5. Ζὰ Ὗ. δθὅ. [πῃ πκοιγωγνὸν εἶναι χερνΐ- 
βων, σταϑεῖδαν Ἀτησίου βωμοῦ πέλας Ἰϊερσί οἷ θορ- 
ῬΡϑἰβίπη. 9. ἀα 65. δῦο!β μειίβθῃ Καπη: ἀὰ ἀϊοῃ Ζθυβ Ζίπι 

Ορίοιίοάθ ἵπι Ηδιιβα Ὀδϑίπηπι Πα. νογρ]. στ, ΤρὨΐρ. 
Αὐ!. 67ὺ χερνίβων γὰρ ἑστήξῃ πέλας, Τ1ριι. Ἴδαν, 
ὅ8. . ἃ. μέτα τἱοϊιίϊο. πίοι μετοὶ, 4ἃ πολλῶν Πἷοῦ 
εἴπθῃ ϑ'υ θϑίαπίναμι σ᾽ θῖοῃ ἰδ, 16 Ῥγᾶροβιίοι. μοὶ [βῦ 
ὈΠέΘΥ. 8. βϑορῇ. ἢ], 184, 1312: ἔπν. Ηδκ. 9209: 
ἈΑπάγοιῃ, 89] ἃ. ἃ. 

Ὑ. 1009 ἔγιβαιν᾽ ἀπήνης τῆσδε, νετρὶ. Ν. 884. 
μηδ᾽ ὑπερφρόνει ἄδιη ϑ΄ππθ. πδο [τ : [ὰρ6 ἀΐομ ἴῃ 
ἀρὶπο Τμαρο. 

Ὑ. 1010 καὶ διοῖ, βορᾶγ. γώρ τοῖ, 5. χὰ ὟΥ. 
971. ὕερεν α16 β'δοιθ 5. ὅόρῃ. Τύδοῖ, 959. ἔ, ἃ. ἃ. 

ν. 1011 πραϑέντα τλῆνατ ᾿ὰῦθ 65 δἱοἢ τηΐβδϑϑα 
δοίδ!! θη ἰᾶβ5θπ, νϑυκαυῖ σὰ ννογάθη, [76 06Γ τλῆναι μιὶ 
ἄθι Ῥδυιοὶρίυῃ 5, σὰ 8190. 79ὅ βίᾳ νλάον ΝΥΜ]θμ, 8. 
4ὰ ΗΙΚ, 9,1. 
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εἰ δ᾽ οὖν ἀνάγκη τῆσδ᾽ ἐπιῤῥέποι τύχης, 
ἀρχαιοπλούτων δεσποτῶν πολλὴ χάρις. 
οἱ δ᾽ οὔποτ᾽ ἐλπίσαντες ἤμησαν καλῶς, 

1015 ὠμοί τε δούλοις πάντα, καὶ παρὰ στάϑμην, 
1038 

ἔχεις παρ ἡμῶν οἵάπερ νομίξεται. 

Δ ΩΡΟΣΙ 

σοί τοι λέγουσα παύεται, σαφῆ λόγον. 
ἐντὸς δ᾽ ἂν οὐσα μορσίμων ἀγρευμάτων, 

Ὗ, 1012 ΠῚ 46 δῦθγ πὰ ἀϊ6 ΝΝοίῃ ἀἴθβεβ Οἰθβοῦϊοκβ 
(ἀϊοβοβ ἀμνθγῃθὶ 1 Π 6 Θἰθβοῆῖοῖκ, ἄου Κποοξίβομαξε πᾶπι- 
᾿τὸ ) δυβαβίθη πιδομίθ (αἰγ πᾶπ! 16}. 50. δυμᾶ! δέ ἀὰ --- 
ὉΓΓΘΙο θη ΘΙ θίγῃ (μηδ! 10 }}} ἰδὲ νθ]6 απδάθ: ἀϊθ θυ; 
Οἰπθ 68 16 φϑβοῖο σὰ παῦθῃ, οἷπθ σαί Αογηάίο Πδίξθῃ 
(νϑιομα ρ δίζοἢ ἴῃ ΥΥ̓ Ομ] ϑίαπα σεκΚοπιπιθη 51πά, πα 510} 
ἀεβῃα! Ὁ ἰῃ ἀθπβθῖθθη ποὺ πού ἥπάθη Κῦππθπῃ). εἰπᾶ 
διατί ρερθὴ αἴθ κίανθη ἴῃ 8116 ϑέύοκοη ἀπᾶ ραρθη ἀἷ6 
οθπαν (ἀΠΌΙΠ|Ο, νυ] ἀθυγθομέ! 10 }}})., το γοη ΠΠ5, γνῶ. ΠῈΪ 
Βιίία ἰδέ. εἰ ἀἄδ., νγεῖ!, 5. ζὰ Ῥοῃ. 346.Ὀ ἀγάγπη 
τῆσδε τύχης ἴὰν ἀναγκαία ἥδε τύχη (ὅ8ορι. ΕἸεκίγ, 
48. Αἰὰ5 48. 8035). ἐπιῤῥέποι, Ἐδτη. ἐπιῤῥέπει. 
1.85 εβθυμι βίθεμέ δθβοϊυῖ. 1.6 οτίές ρχατιοπλού- 
τῶν --- παρὰ στάϑ μην 5ἰπᾷ εἶπε Ῥαγεπίμεβθ, ἴῃ νυϑὶ- 
ΟἾΟΥ πιᾶπ γαρ εγρᾶηζεη Καπη, 85. Ζὰ 5160. 79. 560 εγ 
αἷς Θεπίεῖνε ἀρχαιτοπλούτων δεσποτῶν 5. τὰ ϑῖον. 4, 
δεν ἐρχατόπλουτος, Βιοιιῆο!ά Ζὰ ἃ. 56... Ὧπ5. Ζὰ 50ΡῈ. 
ἘΠ. 1383 Ζ. ἃ. ὠμοὶ, πᾶιμ!ϊο εἶδέ. πάντα. 5. Ζὰ 
Ῥεοῖβ. 940. παρὰ στάϑαην, 5. ΒΙοπιῆε!4. Ὁὲ5 Ῥυᾶββηβ 
ἔχεις Ἰδὲ Ὀδβεϊπημηίου ἀῃα σον 5  Ὶ 815 485 Εαασυιη. [πὶ 
Ἰοζίθβῃ ὕεγβα ᾿ἰορὺ οἷη Ῥορρεἰβίπη, Ὑγθιομθη 16 ϑθῃθυῖπ 
ὍΥ0}} ἀυγοῃβοιδαί, 

Υ. ΟΥ̓ χὰ ἀϊτ ζὔνγννδην βρυθομεπᾶ οἷπ ἀθαί ! Π65 
γον βομ!!οἴβέ εἶθ, ἃ, 1. ΚΙ γ αϊπιποβέγα μα ἴπ ᾿ἤγϑῃ ἰθύΖ-- 
ἕεηῃ ογίθπ ἰθτα συίΐθῃ Οεβιπηθπροη σοσοπ ἀἴο ἢ ἀθαύ- 
Δὸν δὴ ἄθη Τὰρ ρσοϊορί. 

γι. 1018 ξ, ἀἃ ἀὰ ἀϊοῖι Δθ6 νγοὶ! Ὀεβπάθῃ πιδοϊιίοβέ 
πὴ Θ᾿ οΚβαἰβπθίζο (ἰὴ ἀθν Ἀπεοιιίβομαϊε). 50 τπιῦαεοβί 
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σείϑοΐ ἄν, εἰ πείϑοϊ" ἀπειϑοίης δ᾽ ἴσως. 

Ὁ ΠΝ ΕΣΙΓ ΒΑ, 

1020 ἀλλ᾽ εἴπερ ἐστὶ μὴ χελιδόνος δίχην 1060 
ἀγνῶτα φωνὴν βάρβαρον κεχτημένη ; 
ἔσω φρένων λέγουσα πείϑω νιν λόγῳ. 

ἀὰ φρο! ον οἶ θη, ὑν πη ἀπ ΤΟ ΠΟΥ Ό 6 ἢ τηϑδομίοβί (Καπηβύ, ἃ. 1. 
50. φϑθογοῖθ νυοιηῦρ] ἢ} 5 ὑπ σου βδιη ἈΌΘΥ πηδομίοδί ἀὰ 
56 Ύπ Ὑ]ΘΙ]οΙομύ (ἀπ Βομοιηβύ. ΡῈ. Κοὶπα Πυϑῇ Ζυῃ αε- 
Βούβᾶι Ζὶ παῦθη, ἀὰ ἀι Κεοῖπο Απδία!  τπηδοῆδί, ἄθη ὙΥ8- 

σοι Ζὰ ψϑυαββοη, ἴσεθον ἂν Βοῖμι Ῥαγιϊοϊριπὴι 5. ΜΙ ἢ. 
Οτάπι. ᾧ. ὅ98. "ἢ. πίον μόρσιμα ἀγρεύματα νετ- 
βίθῃς ἀογ Οδογίανον. 45. ννὰβ ΚΙγίαϊπιποδίγα Κ. 1012 
ἀυτοῖ ἀγάγκη τῆσδε τύχης ἀυδρεάγίοκι μας, Ζυρ]οιοῦ 
Ἰορὸ ΔΡΘΥ ἴπ ἄἴθθθη ὙΥογίθη οἷπ Δ ΌΒΙ ἢ ϑ!οβοῦ Θορρε!- 
βίπῃ, πείϑοι᾽ ἂν ἰβύ εἴπειῃ αὐ Πάθι Παρογϑοῖν οἰοι οὗ, 
5. Ζὰ 5160. 2495. Ζι πείϑοι᾽ ἂν, εἰ πείϑοιο νετυρὶ. 
ΣΎ ΟἿ χαίροιτ᾽ ἂν, εἰ χαίροιτε, ΩΣ ΚοΙ. 1678 

ὡς μάλιστ᾽ ἂν (πόθῳ λάβοις, εἶ πόϑῳ λάβοις, 
ΕἸ]. 1407 χαίροις ἂν. εἴ ὅοι χαρτὰ τυγχάνοι (τυγ- 
χάνει) τάδε, ἃπη]ῖοῖν διοῖ Αἴας 92] ὡς ἀμμαῖος. εἶ 
βαίη, μόλοι. 1. ἀπειϑοίης δ᾽ ἴσως αὶ πᾶη νυϑάθυ 
πόιῃϊο ὧν 85 ἄδπι Ὑουῃουοθμθ πάθη Ζὰ ογρἄμζΖθη, ΠοῸἢ 

ἴσως αἷς [ἂς ἂν ,δεδβείζί ἈΠ ΖΌΒΘΠΘη: ἀὰ ἀδον Ορίδςιν ἃπ 
510} βοίιοπ οἢπο ἂν βίβθιθῃ Κᾶππη, 5. Ζὰ ῬΊοιη, 690. Ερθα 

50 Πηάοί 510} ἴσως ΄τδ ἄθιῃ Ορίαίινυβ. οὔπο ὧν ΗΙΚ. 
099: ϑορῇ. Καὶ, ΟΙά. 957: Ευγν, ΓῥΡῃ. Ταυν, 109. 

γ, 1020. {Δ} ννθῆπ ἃπμάθιβ 8061: 516 πίομβέ δἰποὺ 
Θοθννα θ6. οἰθίοῆ οἷπθ ἀπο καηπίθ δυβι ἃ πάϊβομθ Ξρυδομθ 
ὈεδιίΖὺ (θη 516 ΔΠάΘΒ. ἀη5θΓ6 Θρύδοῃθ γογβίθῃ), 50 
ἀθουγθάθ Ἰοἢ 5169. Ζζὰ ΒθγΖοη ({γϑαπα ] οἢ ἀπὰ πἰοδῦ 8ὺ- 
ΒΒ οκΘμα ) γθάθπα ἄσγοι τηοῖπα βάρ, γελιδόγος δέ- 
27}. νηνῖθ ον ἀϊθ ϑργδομθ ἀθν ΝΝΙΟΒ ρ τ θοῆθη τὴϊῦ ἀθπὶ 
ΘΟ νυ θη ρ Ζνυ] δ ομο νουρ! !] ΟΠ θη ννῖγά., 5. ΒΙο 614 χὰ 
ἀ. 5... απὰ ἀϊθ Αὐδίορον Ζὰ Αὐϊβίορῃ, Εἰγόβοι. 95, 693. 
γῦρο] 1087. ἔσω φρενῶν λέχουσα, 5. ΑΘ μΠΙΟἢ 65. χὰ 
5όρι. ῬΊΗΙ, 1320, πείϑω Ὀοριἀμιιηίοῦ ὑπὰ Ζαγνογβιοιῦ- 
[ἰομον 818 πείσω. 
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ΧΘΡΘΣ, 
[κε ᾿ - » ᾽ ῇ 
ἕπου. τὰ λῴστα τῶν παρεστώτων λέγει. 
σείϑου, λιποῦσα τόνδ᾽ ἁμαξήρη ϑρόνον. 

Φ ΜΥΤΑΙΜΕΝΈΞΙΡΡΗ: 

1025 οὔτοι ϑυραίαν τήνδ᾽ ἐμοὶ δχολὴ πάρα 1085 
τρίβειν" τὰ μὲν γὰρ ἑστίας μεδσομφάλου 
ἕστηχεν ἤδη, μῆλα, πρὸς σφαγὰς πυρὸς, 
ὡς οὔποτ᾽ ἐλπίσασι τήνδ᾽ ἕξειν χάριν. 

Υ. 1025 ἢ, ἴοϊσοβ, -- ἀὰ5 Βείβίε ἴπ ἀθῖίπου σθρθῃ- 
νυᾶγεσθη Πᾶσα τϑάθέ 516. ---- σἱθῦ πϑοῖ, ψϑγαββεπά ἀ16- 
56η ΥΥ̓ᾶσομδὶίζ 16 Ὑγοτίε ἕπου υπᾶά πείϑου 5ϊπὰ Ζὰ 
γογθιπάβη: δου αἴθ Ζυυβοῆθη Ἰπιρθγατίνθη [6 δ πάθ Ὑ ες 
Ὀἱηθαμρσρᾶν {Κ6] 5. χὰ τοι. ὅ6. τὰ λῷστα τῶν παρ- 
ἑστώτων λέγει ἰδὲ εἷπ ΡΔΥΘΗ ΘΕ ΒΟΠΘΥ ΒαΐΖ, γγΌΖὰ Π8 

γαρ ετσᾶμζεπ Κϑπη, 5. ζὺ 5160. 79, ὕεθεν τὰ λῴστα 
τῶν παρεστώτων 5. σὰ Ῥτοηι, 916, 

Υ. 1025 ἢ, πῖομέ ζἄγνυδηγ, υὸῦ ἀοΥΓ ΓΗ ἀϊθ56 Ζὰ 
Ῥεαγθοϊίθη, ἰδ πῖν Νυϊβο, ϑυραίαν Ἐδτη., ϑυραῖαν 
ὙΙοΐῖ.. ὙΥΟΓΔῚΒ δὴ ϑυραῖον ᾿ᾶῷ τηϑοθθη συγ! !6η., νῖθ 
ϑόρῆ. ΕἸεκίσ, 8518, Ἔσδοι, 5833, Εἰπγ, ΑἸΚοβί. 808 : ἀοςοἢ 
ἴε ϑυραίαν ΟΝ γΘΓΕΙ. ϑορΡῆῇ. ΕἸΟΚΕν, 818, 
Επτ. Ῥμοῖη. 88. πάρα ἴὰγ πάρεστι. τρίβειν Ὀξεαγ- 
Ὀεϊίθη, Ζὰ Ὀθνύθσθη βυοῆθη. Ὅοο [ἰασύ δυο ἀδγὶπ ἀο 
Ῥορρείβιπη: δυΐγειθθη.. ὑπιθυΐησοπ, Νίδη Κοππηίθ δυο ἢ 
ϑυραίαν τήνδε τρίβειν ἀυτοῖ ϑυραίαν τήνδε τριβὴν 
τρίβειν οτκίᾶγθη, ἃ. 1. ἀΐεβθ Τσεῖθθη στοῦ ον ΤΠῦγο Ζὰ 
Ῥαύγει 6 η. τῆΐοἢ τηϊῦ ἀἴθβοὺ Βεβοθᾶ αι σαπρ νοῦ ἀον “ΓΘ 
Ζὰ Ὀεβομᾶ[σθη. 5, Ζὰ Ομοθρὴ. 652. 

Υ. 1026 ΕἾ ἀδὰ5 εἶπθ πᾶ! οι βίθῃξ δπὶ Ἠδθογάθ 1πὶ 
ΜΠ οΙρυαπκί (ἀπ ἀδπὶ ἱπ 4ἀε5 Ηδυδεβ ΜΙ οΙραπκέθ βέθ- 
δοπάθῃ Ηθθγθ) βοθοπ, ἀἷθ ϑομδαΐθ, σΖυῃ ϑομίδοδίθη [ῸΓ 

ἀὰ5 Εἰδιο { ἀλη 5ῖ69 ὑπ ψογθγαππῦ Ζὰ νϑεγάθη, ρσϑ- 
ΒοὨίδοῃέθυ ννυεγάθη ): ἐᾷ νυυὐἱῖὴγ. πἰθ δυνναγίθίθῃ., ἀδίβ υυἹἵ 
ἀϊθβθ Ουμδῦ δυμα]ίθῃ νεὔγάθη (νύθροη ἀ6Υ πἰ6 δγυγαγέβ- 
θη Εὔοκκοηγ ἀθ5 Αϑϑιμειηποι ἀπγο ἀ6Γ Οὐτίεν Ἡυ!ά). 
ὕεθεν ἀἶεδε8 Ορίεσ 5. ζα Υ, 890, ἅἄυ τὰ μὲν ἰδ μῆλα 

7 

σνμα τον ἐρξο νῶν δος, κτοντα...........2....ϑὍΧ(ὉὅὍὕσὧἔἂἔἂῶντἐοὦἡἱό -“Φ-“Ὁὕ.ΨτὐὍϑὕρνην Ὅν δ ,ν, 
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σὺ δ᾽ εἴ τι δράσεις τῶνδε, μη σχολὴν τίϑει, 
1030 εἰ δ᾽ ἀξυνήμων οὐσα μὴ ̓δέχει λόγον 1060 

σὺ δ᾽ ἀντὶ φωνῆς φράζε καρβάνῳ χερί. 

Αρροκίτϊοι, 5. ζὰ Ῥγοπι. 989, νυϑῖβ μα] ἰο μῆλα ἀυγοῖ 
Κοιηπιαία οἰπρθβομίοββθπ ἢὰρ6. ἑστίας μεσομφάλου 

δ'παὰ (ἀδμιῖνα εν Οὐΐβ, 5. ζὰ ΗΚ. 6]. ἀοοῖ Καμπη πιδῇ 
τὰ μὲν ἑστίας μεδσομφάλου διυοῖ ἀδθεγβθείζεμ ἀυγοὶ ες 
1)5 νυθηϊσβίθηβ. ννᾶβ ἄθιὴ ἱπποῖῃ Ηδυβῃθονάς ρα τς 
ι. ἃ.. 5. Μαιίίι. ατϑιηπι. ὅ. 984, Ὀιοβον Ηθονὰ βίαπά 
τοϊθ ἴπ Ηοΐτγαιμπμο ἀθ5 Ηδαβοα ππίου {τθ᾽6 πὶ Η]ππη6], 

5. ΒΙοπιοιὰ χὰ ἃ. 5.. πρὸς ἀτγῦοκέ ἀϊα Βοβεϊπιπιαησ 8189 
5. χὰ 5160. 80. ἴὕευεν ἄθῃ θεῖν πυρὸς, νυ] μ Υ 
ἀυτοῦ «(ἀν ἀδὰ5 Εἰδα θυ Ζὰ ἀθογβθίζθη ἰδύ, 5. δίας, αγαιι. 
ᾧ. 367. ἅθοι. ἐς πιῖέ ἄθῃι θαίϊνιυβ 465 Ῥαγίϊοϊρίαμηβ 485. 
5. 988. ἃ. ἑλπίδσασι διπίννθ θυ ΔΙ] θπιθὶη., οάδὺ Ὀ]05 
σοη ἀον ΚΙγέαϊπποβίγα Ζὰ νϑιβίεῃθη, 5. Ζὰ ΗἸκ. 196, 
χάριν ἔχειν Ἠυ]ὰ επιρίαπσθη. [ἋΠ6 060 θη ΙηδΠηϊ νυ 
Εαύαγὶ γϑγρ]. ὅορι. ΚΟΙ. 1104 ἢ. καὶ τὸ μηδαμᾷ ἐλ- 
πισϑὲν ἥξειν σῶμα βαστάσαι δότε α. ἃ. 

Ὗ, 1029 ἀι οι, νυθῆῃ ἄπ οἰνναβ {ππη νυ} 5 νοὶ 

ἀϊοβθι, πιδοῖιο Κεῖίης γειζόρογιηρ, εἴτι δράσεις τῶνδε 
Ῥοβομοιάθη [ὰν εὖ δράσεις τόδε, νοτγοὶ. Υ. 1219 καὶ 
τῶνδ᾽ ὅμοιον εἴ τι μὴ πείϑω. Ῥτοπι. 837 τῶν δὲ 
προσόαίν ει σέ τι; ΗΚ. ὅ8δ δπεῦδαΐ τι τῶν δούλιος 
φέρει φρὴν. ϑορῇ. ΕἸΕΚίγ, 9389 εἴ τι τῶνδε δρᾷν 
ψοεῖ, Κὶ. ΟΙά. 1140 λέγω τι τούτων, ἢ οὐ λέγω πε- 
πραγμένον ; ΚοΙ. 1084 γοεῖς τι τούτων; Απί. 8ὅ ὃφ 
ἂν τούτων τι δρᾷ, ἴὰατ. Ηεκ. 782 εἴ τι τῶνδ᾽ ἐστὶν 
παλῶς, ΑἸβολ. υπι. 137 εἴ τι τοῦδε φροιμίου ματᾷ, 
4607 εἰ μή τι τῶνδ᾽ ἔρξαιμι τοὺς ἐπαιτίουξ. 

γ. 1030 ἢ. ννθῆμῃ ἀὰ 8061 815 οἷπα {Ππνϑυθαπᾶθπηθ 
(τοι ά6.}) πιεῖπα θάς πἰοῆέ Ὀδρτοϊίσῦ, ἄδπη γϑάθ ἀν, 
βίαίέ τηϊΐ ἀοΥΓ έϊπιπιθ, πιὶῦ ἀ6Υ νυ! άθη Ηδπά, ὙΥ̓ἃδγοπά 
ΚΙγ αϊπιπθϑίγα ἀἴθθ85 βρυϊομῦ, δι0ῃῦ 56. δίοἢ ἄαγοῖ (6- 
Ὀᾶδνάθη ἀον Καβαπᾶγα νοιβίδπα!οι σὰ ᾿πδοῖθη, ἄξυ- 
γήμων ἀμνθυ αηάθη, νυῖθ πᾶ Π 805 ἄρῃ ποῦ μεϑήμων 
α. ἃ. σου! ἀθίοη συνγήμων οτβίοιί, δέχεσϑαι Ὀερτεϊἔθη, 
δυϊΐαββθη) γογρὶ, ϑορα, ΡΙΔ], 131) ΟΙά, 217, ναιοκβδπδογ 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἑρμὴηνέος ξοικεν ἡ ξένη τοροῦ 
δεῖσθαι" τρόπος δὲ θηρὸς ὡς νεαιρέτου. 

ΚΑΛΥΨΟΙΜΝΉΞ ΤΡ ΣἝ" 
ἢ μαίνεταί γε καὶ κακῶν κλύει φρενῶν, 

1090 ἥτις λιποῦσα μὲν πόλιν νεαίρετον 00 
ἥκει" χαλινὸν δ᾽ οὐχ ἐπίσταται φέρειν, 
πρὶν αἱματηρὸν ἐξαφρίξεσϑαν μένος. 

ζὰ Επ͵τ, ῬΠοῖπ, 469, ἴΠεῦογῦ δὲ ἴῃ Ναομεαίζε 5. Ζὰ 
Βίεν. 6335. φράξε καρβάνῳ χερὴ, νεταὶ. Ἠετοάοέ ΤΥ, 
118 καὶ φωνῆσαι μὲν οὐ εἶχε, οὐ γὰρ συνίεσαν 
ἀλλήλων, τῇ δὲ χειρὶ ἔφραϑε --- ἐλϑεῖν. δὐοῖι ΕἾ π- 
δσεγζεῖς, ὙΥΙηΚ; ΗἸΚ. 498 καὶ δή ὄφε λείπω χειρὶ καὶ 
λόγοις δσέϑεν, ϑορῃ. Αἰδὰβ 80 δ κυβέρνωμαι χερί, 
ῬμΙ. 148 ἢ, πκαρβάνῳ (5. τὰ ΗἸΚ. 109} ΒεΖεϊομποί 
αἴθ νυ]άθη αοοϑηγάθη ἀογ Καβαπάνα., νυῖθ ᾿η8Π 8115 Ὗ, 
1033 ἴ, (5. εὔνναβ ἅδη! οῆθ5 Ζὰ ΟΠοορῃ. 999.) οὐϑιθέ, 
5. ὕδεν ἀΐοβα Βεάθυξζυησ Ζὰ Ῥεῖξ, 6925, χερὲ πϊέ ἀδὲ 
Ηαπά. ἀστοὶ Ζεϊοδοπ. 

Υ, 1059. ἴῃν Βείγασϑῃ ΔῸΣ 15ὲ να (485 Βείγα σθῃ) 
οἶποβ {υΊβοῦ σοίδηρθπθη ΥΥΠᾺ465, ὕθεθον ἀ16 ΚῦγΖζε ἀδθν 
Ὑεγρθιομαησ 5. Ζὰ ΟΠοορὶι. 999. 

Υ. 1034 κακῶν Ἠλύει φρενῶν 516 σ'εδέ ἴἤγοπ 
ΒΟΒ πη Οδάδηκεη Οεμὸνγ, δίθδέ ᾿ῃποπ π80ἢ}. 8. Ζὰ 
ΘΌΡΒ, Κοὶ. 796. 80. υπίρη Υ. 1147 καποφρονεῖν. 

Υ. 1035 ἥτες ἀδ 516. 

ν, 1030 ἢ ἀδη Ζῦρεὶϊ δΌοΥ νυϑῖβ βία ποδί Ζὰ οὔ- 
ἐτάσθη (516 νυῖγα 510} ΔΌΘΥ ποδί δῃθὺ ἔῶσεπ ἀπά πὶομέ 
δἴδι βδηΐε νυθγάθῃ), Ῥθυοῦ Ὀϊαξσ 5ἰοῖ δυββοδαᾶθμηξ ἢ γ6 
ὙΥυ (θονοῦ ἴἢγ γα. οἰἴπθη βοίομθη αταά ουγθὶομύ 
Βαί. ἀαΐξ τῃἢγ Ὀϊαέσον ϑοδαθιη ὑπὰ ΟεΙ ἴα νῸΥ ἄθη 
ΜΙσπὰ ἐγ). 85. μη! ]οῆθ5 σὰ θύοι, 1011. ΥἹἱορι οἰοδέ 
Ἰοσὲ ἴῃ Υ, 1097 εἴη. Ῥορρεἰϊδίπη : ὍΘ Ὀϊαΐσ εἰοὺ 
ΔΌΚΒΟ  ν εἰ [56 (νυν εσϑύγομπι! ἴἢγα [θθη5 Κγαῖ0). Ὅδηπ Κὄμηΐθ 
θον. ἴοϊσεμάθ Ὑεῖβ δυοῖν μοϊΐβθη : πῖορθξ Ἰδἀοοῖ νν}}} 1οἢ 
ἀαάθγοι, ἀαΓβ ἴθ ποοῖ πιθν δυββοινγαῖζα (τηϊοὶι νοῦ- 
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οὐ μὴν πλέω ῥίψασ᾽ ἀτιμωϑήσομαι. 

' ἌΟΣΡΟΣ. 

ἐγὼ δ᾽ ἐποικτείρω γὰρ. οὐ ϑυμώσομαι. 
1040 ζ9᾽ ὦ τάλαινα τόνδ᾽ ἐρημώσασ᾽ ὄχον, 1070 

εἴκουσ᾽ ἀνάγκῃ τῇδε καίνισον ξυγόν. 

ΚΑΣΑΝΕΩΡΑ. 

᾿ Ὁτοτοτοτοϊῖ ποποῖ δᾶ ότρ. ὦ. 

Π ἘἘπροᾷὸ τ τττπππππροὲ8ᾷτ πτπ-π-- :-οῊστσσσοσέΕῆσέἔπ;ΣἭε ...““ὕ..ὕ.ὕ.“:ιαὰππποποιυσοσπουδο, ποσοι οι οκοκασῃ 

ΤΑΙ 6.}), τοῦ βεὶρϑδέ ΝΔΟΠέμ 61] Ζυζίθμθπ, Ὑογρ] οἴοθοπ 
Καηη πᾶ Εἰππη. 174 μι) --- ἄνῃς ὑπ᾽ ἄλγους μέλαν; 
ἀπ᾿ ἀνθρώπων ἀφρὸν ἐμοῦσα. Με Υ. 1037 Βερίη-- 
ΠΘη ἀἶθ Ὗ, .504 ἀπροροῦθποη 9 Καπάθπ πδοὴ ἀδν 1,ἴςκΚα 
ΣΟ ἢ : 

ν. 1098 πίομέ ζἄγννδηνῦ Ὑν}}} 10 ἸΠΘ ἢ δυρρίοίποπα 
ψογδοῃίθί νυεγάθη ( ἀυγοι νγαϊέθιοϑ νουροὈ] ΟΠ 65 Ζυγοάθῃ 
τὴϊο ἢ ΙΔ ομ ον οἢ τδομθη}). πλέω ῥίψασα, 5. σὰ Ῥζοιι. 
512. ἀτιμωϑήσομαι, ἔτη. απὰ ΥἹἱοί, ἀτεμασϑήσομαι. 
ΚΙγίαϊηποβίγα ἴῃ ἄθη Ῥαϊαδέ Ζυγοϊ. 

Υ. 1039 κιεμέ ἐποιρτείρῳ δΔΌβοϊαξ : ἴθ ΠᾶΡ6 
ΜΠο14, 

Υ. 1041 ὙἱΠΠ1ρ νυθσθη ἀἴ6565 Ζνγδηροθ νγϑῖθα οἷπ 
ἀεῖπ 9}00}, ἃ, '. αμίουζίθ μα ἀἴο ἢ, νυϑὶ! ἅὰ ἴῃ ἀἴοβον ΝΟΙΒ 
Ὀἰδύ, νν]Π1ρ ἀοίπθπι πθυθη Φ0ο6. ἑπκοῦσ᾽ ΑἸά.. Ταζπ,; 

 ἕκουσ᾽ Υἱοῦ... εἴπουσ᾽ ΒοΡ. πο ἀ65 Βορμῃίαποβ Αθη- 
ἀογυηρ. ἀνάγημῃ τῇδε ὑγασθη ἀἴεβε5 Ζνυναπροβ ΟὐοΥ 
ἴῃ ἀἴοδοῦ ΝΟ, νϑυ 9]. ΘΌρῃ. ῬΗΠ, 5638 ἐγω δ᾽ ἐνάγ- 
ἨΏ προὔμαξον στέργειν τάδε ἃ. ἃ. ὕεβρει ἑκοῦσ᾽ 
ἀναγ" τῇδε 5. ΑΘΒΜΠΙΟμ65. σὰ ΗΙΚ. 839, σὰ καίνεσον 
γοΡΡ]. ΟΠοορη. 487 μέμνησο δ᾽ ἀμφίβληστρον, ᾧ σ᾽ 
ἐκαίνισαν, Κα!]ππαοῃ, Βε. 119 πρῶτος ἐπεὶ τὸν ταῦ- 
τὸν ἑπκαίνισεν, ὃς τὸν ὄλεϑρον εὐρὲ τὸν ἐν χαλκῷ 
καὶ πυρὶ γινόμενον, ΤιγΚορμν. 580 οὗ δή ποτ᾽ αἴϑων 
πρῶτα πκαιγνίόσει δόρυ. Ἐπιροτῖι5, ἴθ ἃ, Ζοιιβο γε Σὰγ 
ἃ. ΑἸζογΠυπηβυνῖββ. 183. ὙὙ}}} καΐγεσον. 

Υ. 1042. νευ]ᾶίβε Καβαπᾶγα ἱπ τυ ον Βοροἰ βέογαπ 
' ἅδῃ γαρθη, ἄδυ βίοι ἀδπηῃ οπίξοσπί, ὀτοτοτοτοῖ, ἘῚΟΓ. 

3 -" »ν Ο τοτοτοὺὶ; Ἰδτῃ, ὁτοτοτοῖ, 5. τὰ Ῥεῖδ, 960. --- ποποῖ, 
18 
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Ὦ πολλον, οὖ ᾽πολλον 
ΧΟΡΘΞΣ,. 

τί ταῦτ᾽ ἀνωτότυξας ἀμφὶ Δοξίου; 
1045 οὐ γὰρ τοιοῦτος, ὥστε ϑρηνητοῦ . 

07ὅ ] 

ΚΑΞΣΑΝ4ΡΑ. 

ὀτοτοτοτοῖ ποποῖ δᾶ. ἄντ. ἅ. 
“(᾽ πολλον (Δ᾽ πολλον. 

ΥΧΘΡΌΣ. 

ἥδ᾽ αὖτε δυσφημοῦσα τὸν ϑεὸν καλεῖ 

. 5. Ζὰ Ῥγομ. 5706. ἴθεθεν αἴθ Αηγαυΐϊαηρ ἀεγ γα σδέξιπ 
5, Ζῃ Ῥγομι. ὅ6θ7. ξ 

Υ. 1048 ὦ 'πολλον, ὦ ἴπολλον Μίεᾷ.. Δπηομπι Ἰοἢ,, 
ψἰθ]οἰοπε δυο ὦ ἴπολλον, ὦ ἴπολλον, 5. 44 αϊαϊεοίο 
δορλοοῖίς ν. 32 ὑπὰ 95. Ὀϊ6 ὕρθτίρεπ Πγκυπάεπ ὥς 
πολλον, ὥπολλον,. Βδτη. ἀπά Υἱοί., ἄπολλον, ἄπολ- 
λον. νυαθγβομϑῖπι τοῦ σύοσθη Υ. 1050 υπά 1058. Κα- 
βαπάνα τοῖς 815. ϑεῃθσιη ἤχθη ΘΒ Ζῃθυση, ἀθπ ΑρΟΙοΠν 
8Π. 8. Ζῃ Υ. 134. 

ἢ 1024 ἀνωτότυξας (ϑ3680]. Ζὰ Ἐπὰν. ῬΒοΐπ, 1035) 
λὰς ἡδὸ ὀτοτοτοτοῖ. νῖς ϑορῇ. Αἴδβ 4852 αἰάξειν πδοὴ 
αἷ αἷ, 465. 940, ΕἸοΚίν, 188, ΚοΙ]. 820 οὐμώξειν Π808Β 
Ζώ μοι μοι, οἵ μοι υμπὰ ᾧ μοι; ἀπίρη Υ. 1281] τί 
τοῦτ ἔφευξας ; ποῦ φεῦ φεῦ, Ἐλσππι. 117 μύξοιτ᾽ ἂν 
Π8Ὸἢ οἰ μθιη τ τον μυγμος, ἀδ5. ὥξεις Π80Β 
οἴμθπὶ γουμοσρεσδηῆσεπεη ὠγμός. 5. ὅθεν βάξειν, ἐύ- 
δεῖν ἃ. ἃ. ΒΙοπιῆεϊα ζὰ 8160. 968, Ῥεῖβ. 8 6085. 
ΨΑΙΟΚεηδου 5 ἀταέσ. Ρ. 90 {. 

Ψ. 1045 πίοιξ πᾶπ πο ἰδ δ σὸπ ἀογ τέ, ἀαΐβ 
ΕΓ εἶποη Κίασον ἴαπά, ἃ. 1. ἄθππ Ἀρο ]οπη ᾿ἰβέ δἷπ Βδὶ γον 
ἔγοθοθη Θοβδηρς θα μάθυ οἱέ, ἃπ νυ θη 5ῖοἢ Βείγ θέα 
τέ ΚΙαρερσεβᾶησεη πἰομέ Ζὰ νυεπάθη ρῆθβσθπ. 8. δύυθῇ 
Ύ; 1049. 

γ. 1046 ἢ, 5, χα Ο, 1042 ἢ, ὕὕεθει ἀϊς ὙΥΙεάεΓ- 
ΚΟῊΥ ἄθτβ. ὝεΥΒ6 8. 

Υ. 1048 ντεπάεβέ β'οῦ ἄδθὺ ΟΒουιγοσ πη ἄθη ΟἸΟΥ, 
ἥδ᾽ (80 414.) μᾶθα οὶ βίαι τη) δ΄ δυϊροποπιηθπ, 
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οὐδὲν προσήκοντ᾽ ἐν γόοις παραστατεῖν. 

ΚΑΣΑΙΝΩΡΑ. 

1050 πολλον "Ζπολλον. ἱ 1080 στρ. β΄. 
ἀγυιᾶτ᾽ ἀπόλλων ἐμός. ϑοο τως 
ἀπώλεσας γὰρ οὐ μόλις τὸ δεύτερον. 

ππἘΠὁΠπΠΕ ΤΌ, Ἤ Ἢ Ἂ ῸΥἫ΄΄“Τσ- ς΄ ὩὩΦο-ῸᾷΔόΠπΠπ---..................... 

Ὗ. 1049 οὐδὲν προσήκοντα φοπηένγοᾶου Τὰν ᾧ οὐ- 
δὲν προσήιει, ἄθπι 65 πίομέ Ζυκοιηιηΐ, 5. δίδει. ΘὙδιηπ, 
Ὁ. 297, 5. ὅ96, Ῥδαάοι!οἶπ σὰ βόρη. ΚΟΙ. 19, οὔοτ: οὗ 
ΟΥ̓ ΘΊθῖο πἰοινέ Που οἰ Κὅιηπιῦ ἀπὶ Ὀ6ὶ ΚΙαρσθη οἰ Ζαβίθμθη, 
Ῥᾶμη βίθῃέ παραστατεῖν [ὧν ὥστε παραστατεῖν, νυῖα 
ΟΓίοι. ἀδν [ηἢηϊεῖνι5 πδο ΨΟΥθθ ἀδ5 ΟΘἢ θη. 5. ΒΙοιη- 
ει χὰ 5ἴευ. 6992, Μία Πἶδα σὰ Εἰαγ, Γρμῖρ, Τδυγ, 574, 
ὍΠΒ Ζῖ1 5160. 865, 5697, ΘΟΌΡΙ. ΚοΙ]. 129. Απί, 1962, 
ῬοοἷΝ. βομοῖπί ἴθμ6 ΕἰγκΙἅγυηρ γΟΥΖ σ!ομοΥ. ἴΠ6 06. ἀϊΐθ 
ϑδομθ 5. οθδθη ζὰ ΥὟ. 1048. 

ΝΥ 1051 45 ϑιγδίξπεν (ϑεγδίβθηβοῃμἐζου, ϑέγαίβθη- 
δοίί, Εὔμνθυ) πιδίη ψθγάθυθου, {7606} ἄβθη ψορδέϊν ἴῃ 
ἄἀδν Αἰἰτδοίΐοη 5. ζὰὶ 5. 950. ἀγυιᾶτ᾽ τὰν ἀγυιᾶτα, 
Τασῃ. ἀπά Υἱοί, ἀγυτεῦ τ΄, Βέοριαποβ γοῃ Βγζαῃΐύ, 
υπύει ἀγυτά: "αὶ ὁ ᾿ἀπόλλων ἀγυιεὺς παὶ ἀγυιάτης, 
τουτέστιν ὁ ἐφόδιος. ΑΙ5 ΒΟΙΟΒοΥ Πδίΐθ δὲ Β:ἀϑἄυ!δη 
ΟΓ ἄθῃ Ἠδυδβοῖη αὐ ἀεγ ϑΒίταίβο. 5. ϑίδη! ον ἀπά 
ΒΙοπἢ 64 χὰ ἃ. 5... 'π5 Ζὰ 5160. νοῦ Υ͂. 1... Ζὰ ΟΠοθρΗ. 
518, 808. 1068, ἔπη. 489, Ζυτΐ Εὐκιἄγαηρ ἀϊδπε Υ,, 
1067. ἀπόλλων ἐμὸς ἰ5ὲ εἷπο ῬΔΙΟΠΟΙΠ 518, ψοΓρ], 
ΜΜΔοΓΟΡ. βαίυγη. 1, 17 αἰϊὲ δορ ποτα ἐπ ἀξ πὶ “400 1- 
δ ίτιοπι ρμξατἐ ὡς ἀπολλύντα τὰ δῷα. εχαπὲπιαξ 
ἐτιῖπι δὲ ρεγέτιϊε ἀτ τη τι δ 685. Οἱ ηῖ Ροδέοπι 1γι- 
Ζεπιρογὶθ οαἰογίς ἐπιτπξέξίξ. [7ὲ Εωγῖρέαες5 
ἐπ Ῥηαξεδοπεο (Βτυομδί. Χ, Μαδέίμ. ΤΥ, 19 [) ὦ 
χρρδοφεγγὲς “Ηλι;, ὥς μ᾽ ἀπώλεσας - ὕὅϑεν σ᾽ ᾽᾿4πόλ.. 
λων᾽ ἐμφανῶς τλύφει βροτός. 1ὲ6πὶ «γοπέϊοοῇΐ (69 
ἄναξ ἴάπολλον, καὶ συ τοὺς μὲν αἰτίους πήμαινε, 
καὶ σφέας ὄλλυ᾽, ὥσπερ ὀλλύεις. 1) οπέφιιε ἔπ - 
δέοϑπιογῦο ἀπολλωνοβλήτους καὶ ἡλιοβλήτους αΡ- 
Ῥεέέατιέ. Μεγ 5. ζὰ 5160. 558, 

Υ. 10δ2 Ὑεγάρερον Ὀἱδέ ἄχ πᾶ! 1. ἢ οἶπο Μὰ ἀδ5 
18 Ἐ 
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ΧΟΤΡΌΘΙΕΣΞΙ 

χρήσειν. ἔοικεν ἀμφὶ τῶν αὑτῆς καχῶν. 

μένεν τὸ ϑεῖον δουλίᾳ παρ᾽ ἕν φρενί. 

Ζυνϑῖίθ 8], ἀ. 1. 65. Κοβίοί αν Κεῖπο Του πάσῃσ (4α 
ἢαβί ἀθῖπο Εγοαάθ ἀδγ8Π}. τμϊο ἢ} ΠΟΟΒ 815 πῃ σ] πο ΚΙΙοῖ ρ6- 
ῃῃδοῆ Ζὰ ᾶῦ6η. ἴδεθεν. αἷθ 'δοϊιθ 5. ζὰῃιιῬ 07. 1185 {ΠῚ 
ἀπωλεόας 5ἰες Δ 5οΙυΐ., οὐ μόλις πιο τὴς δίθδε, 
οὔμπα ΜῦΠα, Ἰοϊομέ, οὐ μετὰ πτάματου, νΥἷ6 65 (δὲ 

ΘΟΒΟΙΙαβὲ ογκιᾶτί, 5. ἔδυ, 8566 οὐ μόλις παρωῶν, Ἐαγ. 
Ἠείθη. 3541] ἀπ ΠΗ͂Σ οὐ μόλις παλεῖς. 

Ὗ, 1053 νυϑίββαρϑῃ Ζὰ ὑγ θη 5ομοὶηξ εἴθ δεν 1ἢΓ 
εἶσοποβ Ὀπροιῦοκ. χρήσειν. ὙΥΟΙ͂. ἀπ ΑΙ4. χράειν, 

ἀτῃ, κλάειν. αὐτῆς, Ἐδτη., ΑΙά. απ ΒοΡ. αὐτῆς πῖομέ 
ὧδ 61, ἃ, 1. ἅδον ἣν Τπριῦοκ, 5. σὰ ὅϑ1θ0, 8928. 

Υ, 1084 65 ὈΙεΙδύ ( πϑιη! 10} 8485 Οδειομα ( ἀϊ6 
φϑιθιομθ Βεροϊβίθγαπο.) 815 βκίδυιβοῆθη 8π δἴπθῃ ἢἰπ 
(ποοῖ ἔδεπθι ) ἄθη δίηπ. 08 ἀθγ ΟΒουαθγου υὸπ ἀ6Γ 
ΚΙνίαϊπιπεβδίσα Ὗ. 1006 ἄθπ Νάπιεπ Καβαπάγα ρομῦγε 
Ἠδέ, 50 δὐκοππέ οὐ 'ἴπ 1ἴῃἢγ αἷθ ἴἢπη ἀσγοῦ αἷθ ὅδρα θ6- 
Καππίβ (Υ. 1009 1.) εμθυῖπ: δος βιθῦ ΟΥ 65 8 ἸΠΓΘΠῚ 

ΒΘ μδυβομθθοκε ΟὟ. 1257 8... Μϑη Καπη γῶρ εγρϑη- 
26, 5. Ζὰ 5160. 79, δουλέῳᾳ --- φρενὶ νεγρὶ. ΗΙΚ. 688. 
παρ᾽ ἕν (350 Μεᾷ.. ΑΙά.. Τατη.. παρὲν Υἱοῖ.. παρὸν 
ὙΥδ ἢ ΒΟ ΘΙ ΠΟ ἢ δὰ5 Ασπάθγπηρ Εδγη. ἀπά Ἀοῦ.} δᾶῦ6 
ἴθ} ὈοΙθεα ίθη. Ἐπ Βεϊίβέ ἂπ ποθὴ Βϊπ. πὰ ἢ 

ἔεγπου. Ἠεβυοιίοβ: παρὲν (παρ᾽ ἕν) κατὰ τὸ 
ἑξῆς. ον μη! ἤπᾶάθε 65 βίοι ἴπ ἀθὺ Βεάθυϊζιῃρ : 
ΠῊ ΕΝ ΕἸΠαπι; ππὶ ΕΠἶπ5. Ὀοῖπαπμθ. Αϑμπ]ο Ηδτγοαοί. 9. 

88 παρ᾽ ἕν πάλαιόμα ἔδραμε νικᾷν ὀλυμπίαδα, τπ.- 
ἀδ5. ΔΙ οΚθμδου, Ῥίοη. ΟΒγυβοβίῃ. οὐ. 9 παρ᾽ ἕν βῆμα 
μόνον εὐδαίμων γέγονας. ΡΙυίαγοι. Ρορ!. 9. οἱ δὲ 
Ῥωμαίων (γνγεΆμροὶ) παρ᾽ ἕνα τοσοῦτοι ( Ἠεγπιᾶπηβ 
Ὑρσεῖῦ. Ρ. 680). Μίοδυ μαΐ Βυάαθιιβ οοπιπιεσιέαγ. {ϊπιρ. 
87αεο. Ρ. 1927 ἔ. Ὑγᾶγε ζὰ ἅπάθιπ, 50 Κῦππίθ ἴδ ἢ δύο ἢ 
γὰρ ἕν βομγεῖθθῃ; θεν αἰ ϑίβι απο νοὶ ΕὐΜεμ 5. Ζὰ 
ὅδ160, 8518, 
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Ο ΚΑΣΑΝΖΑΡΑ. 
1055 ΄Ἄπολλον ᾿ἤπολλον 108ὅ ὠντ. β΄. 

; ἀγυιᾶτ᾽ ἀπόλλων ἐμός. 
ὦ ποῖ ποτ᾽ ἤγαγές με; πρὸς ποίαν στέγην: 

ΚΟ ΡΘΈΞ 

πρὸς τὴν ̓ Δτρειδῶν᾽" εἰ σὺ μὴ τόδ᾽ ἐννοεῖς, 
ἐγὼ λέγω σοι" καὶ τάδ᾽ οὐκ ἐρεῖς ψυϑη. 

ΚΑΣΑΝΖΔΡΑ. 
1060 2, οτρ. γ΄. 

μισόϑεον μὲν οὖν, πολλὰ συνίστορα 1090 

Ὑ. 1085 ἴ. 5. ζὰ Υ. 1056]. ἀγυιᾶτα νἱτᾷ ἄυγοι 
Ὗ. 1057 ετκΙἅγί. 

Ὑ. 1059 ψύϑη, 5. σὰ Υ. 466, Βαγη. ψύδη. 

Ὑ. 1060 ἔεμιε ὦ. ὦ ἴῃ Ἐΐδγπ. ἀπᾷ θοὶ ὙἹοίου. Ἐΐβ 
βίϑθῃς δυΐβου μα] 465 νογριιδδίβοβ.. νυ δ! Ὁ 65. ἴῃ Ἃἀ6Υ 
Οερεπβίσοριθ βίθμθῃ ἤᾶππ, 5, ἀϊθ νογγθάθ Ζὰ ἄθῃ ὅ516- 
θ6η σοσθῃ ΠοΡδ,. 

Υ. 1061 ἶ. Ζὰ οἴποιη ροί μαββοπάθη (σοί! 956} 
γἱϑ πθσ. Ζὰ οἴμθιη υυῖββοπάθῃ ἀπ υἷα βο θβύνο  θγδομίθ 

ἸΜογά γον, ἀἴθ βοῦ!πηπὶ βἰπά Γὰν θη ϑίγαηρ (ἀϊ6. ἀθτοὶ 
ἄδη ϑίσδηρ Καιση ρου 50 ννογάθη Κῦππθη), 465 Μίδη- 
πο5 (Πδυβναίουβ. (65. Αρδπιθιηῃο}) ΒΟΒΙΔομ ο[ἃ [56 πη 
πβδδοηᾶον (σοι ΒΙαία ἐγϊοίοπάογ) Βίᾶιίο. Ζὰ μιόσόϑεον 
υπᾶ συνίότορα ἰδ αὺ5 Υ. 1057 στέγην πἰπσασαάρηκαϑη, 
Ἐπηθ Ῥτᾷροβι(ϊοη. ἰδέ πἰοῖι ποίῃννθμαϊο, ἄὰ ἄγειν πιϊξ 
ἄεπι Ὀ]οίδεμῃ Ασουβαίίν βίθιβθῃ Κδηῃ, 5. Ζὰὰ δορὶ), Απύ, 
ϑδῷ. μὲν οὖν νἱθιπιθῆγ, 5. Ζὰ Ῥεῖβ. 988. συγίστορα 
(509 νυἱγὰ δὺβ ΕἾου. δηροίψηγε. σονν. ξυνίστορα., νγὰβ 
γ᾽ ϑ]]οἰο ἀδ85 ὅομῃία ἰδέ, 5. ζὰ Ὗ, 1066) 5δέοιύ 415 δ τ- 
Ῥαϊθ πυῖϊξέ ἀἄθὰ Ασουδδίίν, 5. Ζὰ Ῥγοῃ, 9006, θο Ηδυβα 
νυν ὨΙΟΥ͂ οἷπ ΜΙ ννῖββθη ΖΟρ ΒΟ ΘθΘπ.. ννῖθ ΘΌΡΒ, ΕἸ. 
94 , τὰ δὲ παγνυχίδων ἤδη ότυγεραὶ δυνίσασ᾽ εὐ- 
γαὶ μογερῶν οἴπων, 1491 ἴ. ῆ πᾶδ᾽ ἀνάγκη τήνδε 
τὴν στέγην ἰδεῖν τά τ΄ ὄντα παὶ μέλλοντα Πελοπι- 

δῶν πακά; 8. δυοὴὺ οὔϑθὰβ Ζζὰῃὰ Υ. 37. ζὰ ΗΙΚ. 760. 
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ἢ αὐτοφόνα χακῶ, κάκ᾽ ἀρτάνᾳ 
ἀνδρὸς σφαγεῖον καὶ πέδον ῥαντήριον. 

αὐτοφόνα ΕἾοτ. Ἐλτπὶ υπᾷ ΥἹἱοί.. αὐτόφονα φσονν. αὐτο- 
φόνα εαγιοὶ οἰσεημᾶπαϊα 8Π 8ΠάρΥπ ρου ίεῦ Μογά, 
Ετγθνεῖ. αὐτοφόνος, αὐτοπτόνος, αὐτοσφαγής. αὖ- 
τοδαΐκτος., ὐϑέντηξι αὐτόχειρ ἃ. ἃ. δείξει σανγυδῃπ- 
Πποῆ; δπένυθαθῦ δον, πηϊί ,οἰθμοΓ Ἠδπαὰ πιογάεπά : Ευτι 
Μεά. 1255 1. πρὶν φοινίαν τέκνοις προςβαλεῖν χέρ᾽ 
αὐτοκτόγον, 1909 βροτοῖς -- αὐτοφόνταισι, ϑορῇ. 
ΕἸεκΚέγ, 97ῷ24 τὸν αὐτοφόντην (μοὶ. αὐτοέντην ). 
ΟΙά. 107 τοὺς αὐτοέντας, Ἐδπαγ. Απάγομι. 179 τέκν᾽ 
αὐϑέντου πάρα τίκτειν. Τρῆ. Αὐ]. 1190 τοῖσιν αὖ- 
ϑένταισιν, ἈΠε5. 8738 καὶ πῶς μὲ πηδεύσουσιν αὖ- 
ϑεντῶν χέρες; Ττοδᾶ. ἐν αὐϑεντῶν δόμοις, α. Βε. 
1Π, 4 ὅταν τις --- παισὶν αὐδϑένταιόσι κοινωνῇ δό- 
μων, Ἀπάγοῃ. 618 αὐϑέντην -- ἀχιλλέως, Γδ5. ΗογακΚὶ. 
1959 ὁρᾷς ὃὲ παίδων ὄντα μ᾽ αὐϑέντην ἐμῶν. 

Ἠετγοάοί. 1, 117 καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ γενόμενος ἄνα- 
μάρτητος, Ἰδὲ: ϑυγατρὶ τῇ σῇ, μήτε αὐτῷ δοι εἴην 
αὐξέντης, ΔΌ ΘΒ 1πὶ ᾿Αἀγνεγθίαπι Αἴ}. ,“Αξδμ, 1626 δρᾶ- 
ὅαι τόδ᾽ ἔργον οὐ ἔτλης αὐτοκτόνως., οἶδ ρϑββῖν, 
ΟΠ Εἶποβ ὉΠάθιῃ εἷσποῦ Ηδπά σοιηογάθέ : ϑορῃ, Αἰδβ 
84] τως αὐτοσφαγεὶς πρὸς τῶν φιλίστων ἐκγόνων 
ὁλοίατο, Αἴδοῃ. Αρᾶπι. 1565 ϑανάτοις αὐϑένταισι, 
Ἐπὰπι, 907 οὐὖ ἂν γένοιτ᾽ ὅμαιμος αὐϑέντης φόγοξ, 
Ἐν, γ85. Ηθυδκὶ. 839 αὐϑέντῃ φόνῳ, ΔΌοἢ ἴπὶ ΑάγοΥ- 

Ῥίυπι Αἰβοι. ΗἸΚ. 68 εἷς αὐτοφόνως ὥλετο πρὸϑς χεῖ- 
ρὸς ἔϑεν. 'ζυννθιίθη Καππ τπᾶπ δυοῖ ἀθεγβείζεη : δἰ οι 
δεοσοηβοισ τηογάθπά, οὐδὺ σοσοηβοῖίο σοπιογάοί, 90Ὁ- 
δἰδῖοῖ ἀϊ65. ποι ἀαγοθαιβ πούβυνθπάϊβ. ἰδ : ΑἸ508. 5160. 
188 ἔκ χερῶν αὐτοκτόνων . 668 ἀνδροῖν ὁμαίμοιν 
ϑάνατος ὧδ᾽ αὐτοκτόνος. ΤΙ ἐπεὶ δ᾽ ἂν - αὐτο- 
δαϊκτοι ϑάνωσε, 831 διδυμ᾽ ἀνόρεα πάρ αὐτοφόνγα. 
που ἰδέ αἰ Βεἀθυίυηρ: 510. βϑὶ δ5ύ τπηογάθπά: ϑορῆ. 
Αἴδαβ 841 ὥσπερ εἰσορωώσ᾽ ἐμὲ αὐτοόφαγῆ πίπτοντα, 
Εν, ῬΒοΐη. 1396 αὐτοόσφαγῆ. ἴῃ ἀϊοδε ἀπὰ ἀθγ νοῦ- 
Ἰείζίεπ Βεάθυίζαπσ νν}}} ΒΙοπιποια Ζὰ Αἴβοῖ. 516}. 132 
εἴπθῃ ϑρ γι α8 ΔΒΡΟΓ φαβοίζὺ νείβϑθης ἴθεθεοσ αὐτόχειρ 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἔοικεν εὖρις ἡ ξένη, κυνὸς δίκην 
106 εἶναι, ματεύει δ᾽ ὧν ἀνευρήσει φόνον. 

5. ϑροβη Ζζὰ ᾿βοκγαί. Ῥαποουσ, 92, 5. 87 ἢ... ὅπ5 Ζὰ 
ϑΌΡΒ. Απί, 1161], νγοβϑι δέ (δ. ΠΈΣΕ, ἀθθγᾶσοι 
6ἰΠΘ ΕὟδρΘ ψεγδηϊαίδέ, ρου αὐτοὶ κτείνουσι 86 αὐ- 
τορτονεῖν τὰ 5160. 716. 50ριν. Απί. 56. καῦε᾽ ἀρτά- 
γᾷ μα 6 10ἢ (685 γοτσπιδακοϑ πα Κ'΄ηπθ5. σγθσθη βίδίξ 
καάρτάναι οὔον ι΄ ἀρτάναι (Ἐδτη. κἀρτάναξ δι 
Αδπάθγαπρ νυ ῃγβ θη 1οἢ } σϑβοδγίθ ρθη. 9εμθ5. Κοηπίθ 
ἴῃ ἀἴθθε5 ννερθη (65 γουθογρομθπάθη φκαζοὶ ἀπὰ ἡγερθι 
εν αἰΐεπ βοιγεῖθατέ ΑΡΊΤΊΑΝΑΙ ἰεἰομδέ ἄρούρομθη, ὑπὰ 
ἴδ βοβασύ νυἷθ ϑορ!ι. γα, 1046 λόγῳ κακὰ (γεγρ!. 
ππίρη Υ. 1170 λόγῳ παλαιὰς), τηϊῦ ἀοπιβο ! θθη 5 η6 
ννΐθ ϑόρΒ, ΟΙά. 1374 οἷν ἐμοὶ δυοῖν ἔργ᾽ ἐστὶ Ἀρείό- 
ὅον᾽ ἀγχόνης εἰργαόσμένα (5. ἀπίθῃ Ζ1 ν, 1941). 
γεν]. 800} ᾿σαγ, Τρ᾿. δυν, 897 ὦ πρεῖσσον ἢ λόγοι- 
ιν εὐτυχῶν. ἘΙΚ. 844. ,πρείόσον᾽ ἢ λέξαι λόγῳ 
τολμήματα. Ζιυ κακὰ καρ ἀρτάνῳ, ννοτῖιι οἷμθ Αὐτὸ 
ὙΝοὐίβριεὶ Ποσύ, 5. ζὰ Ῥογβ. 940. ἀνδρὸς 465 ἢδυβ- 
ψαΐουβ. 5. Ζι Ῥοῖβ. 571 σφαγεῖον, σονν. σφάγιον 86- 
δοπ 485 Μεγβιμδαίβ, σφάγειον Ἴατη., σφάγιον τὲ "καὶ 
Ἐλγπ., πἰομέ ρθε]. ἀνδρὸς ὀφαγεῖον νυνῖϊτά ἀδ5 ἢδιβ 
δεμπαπηΐ, νυϑῖ! 65. δ᾽ θιομβαμπι νυ οἷη Ναρῇ ἀδ5 ΒΙυῦ ἀ65 
Δρδιμθπῖποι δυζηϊμτοῦ. ῥαντήριον Ὀτγαπομέ πἰοιί πὶ Ρᾶ5-- 
δἴνεῦ Βεἀθυΐξιησ σαποΙηπη6η Ζῃὶ Ὑνεγάθη [ὔν : ὈοϑρΥιχίθ 
Θίβίίθ. Ῥαῖβ ἀδ5, νγόνοῃ α16 5ιδίία {τοίς, ΒΙαΐ 560» 
δ'θμῃθ πᾶ 5. ἄθιη ΖυβΠιΠηΘῃ ΙΔ 656, 

Υ. 1064 εὔρις, σεν. εὖρις, Νἱοί, εὖριν. 

Υ. 1066 516 βυομβύ δῦοὺ (πᾶμπ! 9.) ἀϊ6 δα, ἀθυθα 
ἹΜοτὰ κ5'6 αὐΐῆπάθη νἱγά, ἃ, ἱ. ἄθπῃ β'α βιοδί ἀ16 θογοῖίβ 
βίο] σίοπ Μογάθ δυΐ, 6 ΟΠουγίθγου. παί Υ. 1065 πῖομέ 
νεγβίαπαάθη, υνῖθ δ δ00 ἢ} ννοιίου ππίθῃ αἴθ νου ΠοΥβαραη- 
δοη ἀον Καβαπᾶνγα πίομύ νευβίθΐ, ματεύει γΥἱοί,, μαγν- 
τεύει ΝΜίεὰ.. ὙΥοΙ., ΑἸά., Βον.. ματεύειν 'Γαγη, δ5 
Δϑμάογυπρ ὙνἈΒεβομιο εἰ οἷν, δὲ ἄδιη ϑίππα ἤϑοῖ [ὑν γῶὼρ; 

5. Ζὰ Ρζοιῃ. 195. ὧν ἀνευρήσει μαῦ τηδῃ τομαῖς, 8- 
ἀπάοχί βίαι ὧν ἂν εὑρήσει (Με4,). ὧν ἂν εὑρήσῃ 
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ΚΑΣΝΕΩ͂ΡΑ. 

μαρτυρίοισι γὰρ τοῖσδ᾽ ἐπιπείϑομαι" 109ὅ 
ἄντ. γ΄. 

κλαιόμενα τάδε βρέφη, σφαγὰς ,᾿ 
ὀπτάς τε σάρκας πρὸς πατρὸς βεβρωμένας. 

ΟὟ οΙ.. Βοῦ.}) ὧν ἂν εἱρήση (Α14.). ὧν ἂν ἀνευ- 
ρήόσει (Ταυτπ.). ὧν ἐφευρήσει (ΤΠ αγπῆς "Ὑτοί.}» .1)88 
πὐαίυγαπη ὈδΖοϊομπθέ οἶποη νυδἢγβοΒο  ΠΟἢ οἰπίγοίθπᾶθῃ 
ἘΔ]. 5. ζὰ Υ. 167; 850 βίθῃηξδ 65. δύο ϑόορῃ. Οἱά. 441, 

Ὑγο 6! 5 τηᾶπ ΠΘΌΠΒΘἢ6. Ῥμδίαάτν. Βυ. ὙΠ|. 2 αἱ ἃ. 

Ὑ. 1066 Βεννεΐβθῃ πᾶ! γὸπ ἄθγ τέ νογέγαθθ 
10, Καβαπάγα βιθῃξ ἴπ ἴθγου Βεσεϊβξίοσθπρ ἀϊθ ΚΊπαοΡ 
465 ΤΗγεβίθβ. ΤΙῸς ἢδθ6 Ζνυᾶν ἀἷθ γὸπ ἄθπ ΠοΌσυπ Ηει- 
ΔΌΣ ΈθΘΓῃ 80 ΓΘ ΘΠΟΙΒΠΙΘΠΘ Ὑοεθοββθυθην μαρτυρίοσι γὰρ 
τοῖσδ᾽ ἐπιπείϑοματ 5ιαἰὲ μαρτυρίοις γὰρ (μὲν γὰρ 

ΕΊογ. ἀπὰ Ἐδγη.) τοῖσδε πεπείϑομαι (τοῖόδε πείϑομαε 
Τύχη. ἀπα Ὑ]οί.) δὶ θμα]έθπ, νυοΐν. τδπ δοἢ μαρ- 
τυρίοισι γεὶρ τοῖόδε πεπείδομαι, ἃ. 1. Βεννεΐδεη. πᾶπι- 
1ΠοῸὴ νὸη ἀδν γί νγεγσάβ ἰοΐ ἔγϑῦθπ (5. δίας. Θ΄ δπιπι. 
ᾧ. 498, 4). 5οιγεῖθθη Κῦπηΐξε: ἀοοῖ Ἰϊερέ νἱϑ!!οἰοπῦ Ἐ'οΙ- 
δομπάθ ἀδεΐη: μαρτυρίοις γεὶρ, τοῖς ἀεί τε πείϑομαϊι, 
ἃ. 1. ἀυτοι Βονγοῖβα πϑιμ! το (δρῦγο ἴοὸῃ ἄθη δογά δαυΐ), 
ὙγΘΙΟΠοη ἰοῦ ἀπ ΖυΥαΥ ἱπηη Υ ἔγᾶθθ. Ὀδπη δύ 6 Υ Ὑ 6 8 
αἷπ ἀοοβιη 5 ἢ -᾿ϑπι ὈἸΒομοΥ ταϊῦ γου μου σθῃθπάθπι ἀπίϊβραΐαϑ 
(--οὐ.“Ὁ᾽..-.“υ- υὐ)), ποθεῖ Ὗ. 1061 ξυγέστορα 
ΠΙΟΝΕ 'π δυνίστορωα Ζὰ γϑυνγαπάθὶη ἰδέ. ατθ ΤΟΙΣ- 
ΔΕΙΤΕΠΕΙΘΟΙ͂Ι͂ΑΙ Κοππίς [εἰοδέ τοῖόδε πεπείϑομαε 
Ὑγογάθῃ, ἀδἃ ΑΔ, υὑπὰ 27 561 θη] οἢ δἰπα πἀπᾶ οἵξ νοὺ- 
ὙγΘΟ βο υυυγάθπ, 5. σζὰ ΗἸΚ. 186: 580 δύσι [Τ΄ ὑπα Π], 

5. Ζὰ 5ΙΊ60. 1068. τοῖς βίᾶπαβ ἄδπη ἐγ οἷς. ἴσεθεῦ 
αἷς ᾿ιᾶπρο ἄεβ ἃ 'π ἄεξ 5. σὰ ΗΙκ, 650; ἀπὰ θεν ἄθῃ 
Οευτδυος ἄθ5 τὲ σὰ Ῥέομ. 908. 

Υ,. 1Ο0Θ6Υ ἔξ. Ῥαννεϊποπα βέθῃθη ἢῖοὺ ΚΊΠαΘΥ ἴἢγο Ζογ- 
δι οκοίσηροη ἀπὰ [ἢ σοθγδίθποο ΕἸ δῖβος.. νοὴ Ὑδίει 
ψευΖθ γί, Αἰγρυβ βϑέζίθ ποι ἀθὺ ϑὅδρθ βϑίπεπι Βγυάουῦ 
ΤὨγνεβίερ ἀἷθ Κιπάον ἀεβ ἰθίζέογεη ρθυγδίεπ γοῦ, 5. ΔΌΟἷι 
γ. 1190 ἶ τάδε 65 βἰπᾶ ἐδ, νυῖβ οἵΐ, 5. Ζζὰ 519. 954. 
Ῥοοῖ Καπὴ δὴ δυο ἀθοιβοίζθη: 65 δἰπὰ αἴ68 (ἀϊ6 Βε- 

ΓΝ 
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ΧΟΡΟΣ. 

μὲν κλέος σοῦ μαντιρὸν πεπυσμένοι 
1070 ἡ μὲν προφήτας δ᾽ οὔτινας μαστεύομεν. 

ΚΟΩΣΞ,ΆΝ ΦΡΑ͂; 

1Ι͂ὼ ποποῖ, τί ποτὲ μήδεται, 1100 στρ. δ΄. 
τί τόδε ψέον ἄχος μέγα 
μέγ᾽ ἐν δόμοισι τοῖσδε μήδεται κακὸν 
ἄφερτον φίλοισιν, δυσίατον; ἀλκὰ δ᾽ 

107 ἑ ἑκὰς ἀποστατεῖ; 

ΧΟΡΟΣ. 

τούτων ἄϊδοίς εἶμι τῶν μαντευμάτων. 1106 

ἕξ ν} 

ννοῖθα δ η110}}} 656 ἅθον ἴῃγθ Ζογβι κοί πη θη --- ννεἰ- 
ΠΟπάθη Κιπάον; ἅδον ἄθῃ ἵπορθοῦραπσ ἴῃ ἄθπ Νοιιῖπᾶ- 
ἰἰνὰβ 5. Ζὰ ᾿εῖβ. 34. 

Ὗ. 1069 ἢ, ννο}} ζυγὰ μαίξθη υυἱνῦ ἀοίποη 56 ῃθι- 
Ταΐ νϑυποιηηθη, ἀ00}} Θποθ πα νυν" Καοίηθ ὙΥ̓οἰβϑαρου ( ἀἃ 
ὍΠ5 85, γνᾶϑ5 ἀὰ βαρβύ, θθ ο 5 Ὀοκαπηί ἰδέ, 5.0. 1077.).Ψὕ 
ἢ μὲν -- ἦμεν Βδτπ., ἦμεν --- ἢ μὴν ΔΙά., Τάτη. πιῖξ 
ὙΥοἰ,. νγὰβ ἀπὸ συῦ δῦ, νγοπῃ τᾶ Πϑοίι .. 
πύου ραησινῦ: Ὁ τ ἀοίποη ϑ6Πουτοΐ ὙΘΥΠΟΙΒΠΙΘΗ; 
ἀοοῖι νυ δ ἢν 10} νυν βαοθθῃ Κοῖπθ ὟΥ οἰββᾶ συ, ἡμεὲν στα 
πεπυσμένοι, ἦμεν. ἱοί., ἜΘ Θῃ 115 βιδυυμαῖο; νυῖν ἢαύ- 
θη ἀθίηθη Θθμθυγαῖ Ὑϑυ πο 6}. 9 ΥΥΪΡ Ὠδέίθα ἴδῃ, ἀοοῖ 

ι. 85. νγ΄. ἦμεν --- ἦμεν Βοῦ. 

Ὗ. 1071 ἐῶ. ποποῖ. Ὗεη., Εαγπ, ὑπα ον. Ζὼ 
πόποι ἃ. 1. οἷ ἴΐν Οδιίοῦ  πἰονέ ἅθ6!.. 85. Ζὰ Ῥέομι, 
570. τέ ποτὲ μήδεται; νγὰβ μὰν θαροίηπέ 516 ὁ ἀϊ8 Κγ- 
ἰαἸτηποδίγα πϑμ ον. . ἄἀθύθη Ὑον Βα θη βιοῦ ἀν Θθθθυῖῃ 

Ἰορ μα γον Αὐδθῃ βίθι, ἴεορον ἀδβ θἰθηάθ ϑαὈ͵οοῦ 
5. Ζὰ Ῥίοῃι. 81], 

Ὑ. 1072. ἢ. ννὰβ Ὀδρίππέ βἷθ᾽ ἀδ {ἂν οἷ ὑπουμὄνξοβ 
(5 ὈΠἸπιπι6 5) σγοΐβεβ 1,οἰἃ, τὔν οἴη στοίβοβ πη εῖ ἴῃ ἀϊ6- 
δ5οιὴ ἢδαβδο ; ἀπουίγβο οι ἄθη Εἰ γουπάθη, πῃ θῖ ρᾶν (ππ- 
αὐννθηάθαν) ἐ ΠὰΠΠ6 ρον (πᾶτμ!10}}} βέθιέ νυοῖῦ θηὐογπς 
(ἰδύ πἰονύ ἀὰ), 3985 Εγαροζοϊοιθα θᾶ ὺθ οί πδοὶ δυ- 
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ἐκεῖνα δ᾽ ἔγνων πᾶσα γὰρ πόλις βοᾷ. 

ΚΑΣΑΝ4ΡΑ. 

ἰὼ τάλαινα, τόδε γὰρ τελεῖς, ἄντ. δ΄. 
τὸν δμοδέμνιον πόσιν 

1080 λουτροῖσι φαιδρύνασα ; πῶς φράσω τέλος; 
τάχος γὰρ τόδ᾽ ἔσται. προτείνει δὲ χεῖρ᾽ ἐκ 

1.10 

χερὸς ὀρεγομένα. 

δίατον φοβείχί. ψέον. 85. σὰ Ῥγομι. 945. ἄχος ΕἾοτ. 
πηᾶ Εδτη., ἄχϑος σεν. φίλοισιν Ἐδτη., φίλοισι φσενν. 
Βεὶ ἀλριαὶ Καππ πὴ δ Οταβίοβ οάδθι ἂπ Νίεπεϊδοβ ἀβη- 
Κοη5 ἀοοῦ βοϊιθϊηΐ 68 σϑπζ δ ρεπιδῖη ρεΐαϊβί νυθσάθῃ Ζὰ 
Ἰηΐβϑϑθῃ. 5. Ὁ. 1292]. 

Υ. ἸΟΤΤ ἐκεῖνα ἀϊα λον α16 β'δηῃπα ἀθ5 ΤῊνθβίθβ, 
5. ζὰ Υ. 1067. πᾶσα γὰρ πόλις βοᾷ (βοᾶ πόλις 
Ἐδέμ. ντοί..}..5. σι Υ...1069: 

Υ. 1078 δοὴ υὑπβε]ῖρσα! δ] ἢ 65 8150 νυ]δύ ἄπ νο}}- 
Ὀτίησεη ὃ τάλαινα Ἐταν ογῖπ, νυῖθ οἵδ, γαὶρ αἴ5ο, 8. Ζζὰ 
Ῥεῖβ. 164. τελεῖς “ἰδί ἀδ5 Εἰ ας ΓΠη, 

Ψ. 1080 πῶς φράσω τέλος. νεῖα νγογάθβ ἰοῆ βᾶσϑῃ 
ἀα5 Ἐπάθ ὁ ἃ. 1. Καῦυπη νυθγάθ ἴθ ουζᾶδιίθη Κῦππθη ἀϊθ 
Αὐπίθδγαηρσ, ἀ8 ΚΙγίαπηποβίγα γΆβΌΒ Βδπαο]ύ. 815 1ὸἢ 
ἴηνγ Ἠαπάριη ἴῃ Ὑγογίθη ἀδγβίθ θη Καπη, Ὁ]16 ἈΒΟΡΕΜΕ, 
ζο]σῦ π᾿ ἄθη πᾶομβίθῃ ὕθβθῃ. 

Ὑ. 1081 ἢ. 5οἴπ6}} πᾶμ! οι υυϊγᾷ ἀϊθθοϑ (ἀδ5 Ἐπᾶ 6) 
ἀδβουπ; 516 (16 ΚΙγ(δἰηποβίγα) βίγθοκύ ΔΌῈῚ ἂὺ5 (τεσ) 
εἶηβ Ηδπᾶ πο ἀδὺ δ πάθῃ 510} δηβίγεπσεμπα ( σεβομᾶϊ- 
{ἰἰ5.). Ἐδ Ὀεοζίθῃί βἴοῃ 165 δυΐ ἀϊθ ΕΠ ου ρ κοῖς ἀ6Γ 
ΚΙγίαϊπηποβίγα ἱπ Ηδγθοβομδῆσπηρ ἀ65 ἸΝείζεϑβ πὰ ἀεΡ 
ΜΜογάρσεγᾶίῃα. δὲ ἄθιη βίηπθ πδοῖὶ ΤΌΣ γὰρ, νυ  ] ἢ 65 δυο ἢ 
ἴῃ ὕεη. βίθμΐ, 5. χὰ Ῥγοιη. 19. χεῖρ᾽ ἔμ ΑἸά. Τυτπ.. 
χεῖρ᾽ ἔμ Ἐ Βοῦ.. χεὶρ ἔκ επ.. Εδτγη., Ὑἱοί.. ἄδππ 
τϑτα προτείνει ἱπέγαπϑιτῖν ραργαυοῃξ, 5. σὰ 5160. 744. 
χεῖρ᾽ ἐκ χειρὸς. τοῦρ]. ϑόρῃ. Τγδοι. 98 ἐεέ τιν᾽ ἔῃ 
φόβου φόβον τρέφω, Ἐπτ. ΒἈΠε5. 446 ἡμέραν ἕξ, 
ἡμέρας, Ναϊοκεπδοῦ σὰ Εύγ, ῬΒοΐη. 874. χερὸς νὔγάα 
εἶπθ ποοῖὶ φϑπδυογο Εἰ πίβργθομαηρ δοῦθη, ἀοοὶ 1δὲ ἀϊθδ6 
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ΧΟΎΡΙΟΞΞΣ. 

οὔπω ξυνῆκα" νῦν γὰρ ἐξ αἰνιγμάτων 
ἐπαργέμοισι ϑεσφάτοις ἀμηχανῶ. 

ΚΑ ΞΑΝΩῬΆ, 

10δῦ ὲ ἐ, παπαῖ παπαῖ, τί τόδε φαίνεται; στρ. ἕ. 
η δίκτυόν τί ν᾽ “δου; 1115 
ἀλλ᾽ ἄρκυς ἡ ̓ξύνευνος, ἡ ξυναιτία 

Αδπάογαπρ πἴομέ πόιμϊσ, ορεγόμενα, ἘΊοΥ, ἀπὰ ἘΔΓΠ, 
ὁρεγμένα,, να Βγβ μι μ!οἢ 465. ειβα5 νγθρθη. ἀ00ἢ ἰδέ 
αἶα Αὐδιδδυαηρσ, οὐϊαυθί. Μίδῃ. μαΐ διοῆ χεὶρ --α ὀρέγ- 
ματα νογρϑβοίασθη. ὑυθνγ 0 }} οἶπο Νοίῃ. Εἶπα ἅμη- 
110 Π6 ὅ3'16}16 1δέ Ομοθρῖι. 421 ἔ. ἀπριγτιτόπληκτα, πολυ- 
πλάνητα δ᾽ ἦν ἰδεῖν ἐπασσυτεροτριβῆ τὰ χερὸς ὁρέ- 
γματα. 

Υ. 1089 ἔξ. νοῦ ἀεν Ἠδπα πᾶπ!ϊοἷ πη ἰοΐ ὑναρθη 
ἀον ἀυγοῖ Εδίμβοὶ ἀσηκοίη Αὐδδρυῦοιμθ πη υ!σϑημοὶέ 
(νυϑῖῖβ 10} 5'6 τὶ ἰοῦ σὰ ἀδυίθη). γψὺῦν 15 [6χί, 
γον ἀογ Ηδπά, νεγρ]. 5160. 9]. ὠμηχανῶ 5(6μέ κπϊξ 
ἄεπι Ὀαίνυ5. νἷθ ἀπορεῖν Χοπορῖ. Απὰρ, 1, 3, 8, 1, 
ὅ., 18. 5. Μαύίῃ. συδ. ᾧ, 399. 

Υ, 1085 παπαῖ παπαῖ. ΑἸά. υπά Τυχῃ. πἰϊΐ Εἰ Π, 
παπαὺὶ παπαὶ. 5. σὰ Ῥογ5. 987. 

Ὗ. 1086 δον Ἕβ οἷπ αδτπ σἂγ 465 Ηδάθ5 (6ῖη Τοά 
Ὀυϊηροπάθβ) ἐ (δου υυϊὶγὰ ἴῃ ἀἴθθοῦ "ΥΠ]ορὶθ ἀδὰ5 616- 
νυνὰπά., ἴῃ νυϑίοῆοη ΚΙγίαἰηποϑίγα ἄἀθη Αρδιηθιπμοη ππὶ- 
δίγιοκίθ, εἷπ Νοζ σοπᾶπηΐ, νϑυρὶ. Υ. 1097, 185, 1474. 
1498, 1570, ΟΒοΘρΙι. 487 1,,. 990 Ἁ, 1006 Π.. άυμι. 
460. 6359 1, ἡ, Ἐδγη. υπὰ τ ὁ "Ἢ ἐ 1. οὖνν ἃ, ννᾶϑ 
πἰομύ ἔαἰβοῖ ἰδέ. γὲ πἰπίθυ δἴποαι [πἀοβηϊζαπι δύ πἰοις 
δϑἰΐθῃ, ἄοορβ σαιῦγε 65. πηθὴγ σὰ δίετυον, ἀὰ δίμτυόν 
τί εἴπ ΟδῃΖθθ δυβιιδοιύ, ννῖθ βοοη ἀ85 ΕἸ ΚΙΙΟΙΚΟΙ Ζεῖρέ. 
ΑΘμη] ον δίς γὲ ποῖ δὲ, 5. σὰ ΗΙΚ. 718, υπά πᾶοΒ 
ἂν, γευρ]. οὔεϑη Υ. 338, ὅθι, Απί. 747, ἴζο]. δ90. 
ΑμάοΥθα 5. Ζὰ Ροῦβ. 890. ἄδου, Ἐδγη. πη 8116 αἰίβ 
Αὐδράθθῃ αἴδου., γνγὰβ οἰπἰ σουιια θη τηϑίγιβοι νου μεῖ- 
ἀϊρὺ ννθγάθῃ Κἂππ, Ζι δέρτυον “Ἧϊτδου 5. σὰ Υ, 1570. 

γ. 1087 ἀοοὶ ἀδ8 ΝΝεύζ ᾿ἰδύ αἷς Βείἐροιιοδδίη, ἀἷθ 
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΄ ΄ 5 » ’ Υ 

φόνου. σταόσις δ΄ ἀκόρετος γένει 
4 ’ 

κατολολυξάτω ὥσυματος λευσίμου. 

ΒΟΒυϊἀσοποββῖη ἀθ5 δογταβ (αἴ6 ΚΙγίαϊπηποβίγα ). ὅ816 
ψευθαββουῦί δῖος βϑιθβέ. Ἰπάθιη βῖ6 ἰομέ ἀδὰ5 οἱρϑηῃί τοῖο 
ΝΝΥείζ, βοπάθιῃ α16 Κιγίαϊπιποδίγα ἀδαβ Νείζ. ἀ, 1. ἀἷβ 
ἘβηροΥῖπ, 4θ5 Αραπιθπῆποι ποηπί, ἢ ξυναιτία φόνου 
1Π 80 ἔεγῃ Αἰριβίμοβ ἀδὰ5 Ὑευθυθομθη δυββιππῦ (5. Ζὰ Ὗ, 
1196. ΚΙγίδπηποβίγα 65. δυβίθηγέ, Ῥοοῦ Καπη δ 
ξυναίτιος αὐοὰ ἀγχοῦ : ΒΟ α] Δ  ο] αάδη ἀδεγβείζεη, 

Οὔπα σογαᾶθ δὴ εἶπε ᾿"ἜΠΘ πδῆμηθ Ζὰ ἄσπκεη: 50 μεταί- 
τιος οἷι. υπὰ παραίτιος. ἴθεῦεν ἀἷα ζοπιϊπῖπθ Εἰ Υπὶ 
γογοὶ. ϑόρη, Ἴτδοι. 447 τῇ μεταιτίᾳ. ΟἸοερῃ. 96, 
876. 918. 

γ. [088 ἢ ἀεγ τπροίγι θά! ομθ (ὑπνϑυβδμη]οῖθ) 
Ψεγοΐη (ον Εὔγῖππυγ θη} ΔΌ6Υ Κγθίβομθ ἄθπιὶ (Ἑβοβίθομίθ 
(ἀεγ Αἰτγεϊάθῃ) εἰμ γύθθ Ζὰ, σου ἀδ5 ϑιίθϊ πὶ σαποβορίου 
(δεν ἀϊ6 ΚΙ γίαϊπιποβίσα, νυϑίομθ ἄθη Θεοὶ σαπρβίοά νοῦς 
ἀϊεπ). Βεγηπθαγάν υνῖββ. ϑ' πὲ. Ρ. 84 νεγθιπᾶες ἀπόρ-- 
εότος γένει ὑἀπουβδ το ἃπ ΘἰΘβο οί, ὑπὰ νογρ]οϊοῃύ 
ΗΙΪΚ. 81] ἔνδικοι γάμοις. 145 διωγμοῖς ῥίσιος οἴ, 
ΟΒοΘρη. 467 8... ὅόριι. Ττγδοῖ. 141] τέκγοισιν ἀβού- 
λον, Κοϊ. 1265 κάκιστος τρόφαις. Ἐπν. Ηἰρρ. 657 
ὅρκοις ἀφράπτος. ὕπερθεν στάσις γετρὶ]. Ομοθρα. 110 
τίν᾽ οὖν ἔτ᾽ ἄλλον τῇδε προστιϑωῶ ὁτάσει; 488 ὁτάόσις 
δὲ πάγκοινος ὧδ᾽ ἐπιῤῥοπεῖ, Ἑσυπ. 506. 5. δυοῖ ππίεπ 
Ζα Ύῦ. 1189. ἀκόρεστος Βᾶθε ἴοι πῖομέ 'π ἀκόρετος γεῦ- 
νύδπάεϊί, 5. σὰ Υ. 1098, γένει μᾶπρε νοη καταλολυ- 
ξάτω 80. τνϑιρὶ]. Ν. 1090 ἢ, υπὰ Ζὰ Υ. 27. εν θ4- 
{ἰντὺ5 ὈοΖοι οηπεῦ ἀϊα ἈἸοΒίθπρ, 5. Μαθίι, σσδιημ. ᾧ. 401 : 
ἄθεον ἄθη ἀυγοῖ τ ρθη, σα ρθη, ὧδ 6γ, Ζὰ ὕθογβοίζθη- 
ἄθη Θεμηϊνυβ 5. 485. ᾧ. 568, 5718. λευσίμου ὈεΖεϊομπεοί 
ἀϊε Ἡδτγίς ἀδὺ ϑίγαξε : ἀἴθβϑῖθα ἄγομ Κ. 1605 ἢ, ἀεν 
ὍΠΟΥ ἄδη) Αἰριβίμοβ ἃη. ᾿ῖαπ Κῦππί ἀ85 δοτγί δυοὶ 
γἱεἰἑεἰομδέ νοη λεύσσειν ΔὈ]εἰΐθη, υυῖο λευότὸς ρα 65 .61- 
Ὠϊσύ ὑπὰ ροβοίθη Ροἀρυίοη Καππ; ἀδπη υυϊγαθ 65 
Ὀδάεαΐεη: νύοθθη (65 5ἴοἢβΒς πιὶϊγ ἀαγβίθι πάθη ρέει, 
γασθη ἀ65 ΔΌρΡΘηΒΟΒ ΘΙ] ΟΝ δυσθορίογς ντογάθηάθῃ ἀρα- 
ΠΘΏΠ0η. ᾿πΐηθ ἄϊοβε Βεἀδυίαησ Ὀεϊεσομπᾶβ βία δΔΌῸΣ 
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ΧΟΡΟΣ. 

1090 ποίαν ᾿Εριννὺν τήνδε δώμασιν κέλῃ 
ἐπορϑιάξειν ; οὔ μὲ φαιδρύνει λύγος. 1190 
ἐπὶ δὲ καρδίαν ἔδραμε κροκοβαφὴς 
σταγῶν, ἅτε καὶ δορία πτώσιμος 
ξυνανύτει βίου δύντος αὐγαῖς. 

Καπῃ ἴοΐ πἰος Ὀοϊυΐηροπ, Ὑγοπη δεύσιμος νογκᾶπιο, 

50 Κῦπηϊθ θᾶ ἃποἢ δευσέμου 5Βοιγοῖθοι: νγθσθη ἀ65 
(αἰ ΒΙαΓ) ροίανθίοη Ορίοιϑ. 5. χὰ Ὗ. 106]. Αθιη οι 
ϑορὴ. Αἰὰβ 219 χειροδαϊηιτα ὀφαγι᾽ αἱμοβαφῆ. Α, 
ὑπὰ 4) πάθῃ βἰοῖ οὐ γϑινυθοϊβοὶί, 5. ΗΠ, 142, 

Υ. 1090 ᾧ, νοοῖ οἷπα ὐρῖηπυ5 ἀδὰ ἰογάθυϑ ἄὰ δ, 
δοροθὴ ἀὰθ Ηδϑυ5 δηζυθοθοη ὃ ἃ. 1. Γαγομίθαν ἰδ 76 Π6 
Τὺνππβιμδοιύ., ἀἷ6 ἀἃ δαυϊει συ. ἄθη ἤδυδβο οἷῃ ἴθ 6 
Ζυζυγυΐεπ, ᾿Ἐριννγυν Ἐατη., Τ ατη., Υἱοῦ; ἐρινὺν ὙΥ οἱ. 

“ ἐριγῦν Μεά., Κορ.: ἐριγὰν ΔΙά. 5. χὰ Ῥτομ. 814. 
176 0ον ἄθῃ Οορυδιοῖθ γὸὰ ὧδε 5. Ζὰ 5΄δῦ. 27; ἅδον 
δωμαόιν ἐπορϑιάξειν οθδθὴ χὰ Ὗ. 1088. κέλῃ. ΑΙά, 
πάλη Ἴ αν, παλεῖ, 

ν, 1099 1, 5'ηρί ἀοὺ σᾶῃζα ΟΠοΥ : πδοῖ ἄθπι Ηρι- 
ΖΘ ἃῦοι [ἰοῖ (ἀγίησι) ἀἴθ βαϊναηίαυῖρο ΕἸ ἀβδιο κοῖέ 
(ἀα5 ΒΙα{). ννυῖθ βῖθ δυοῖν βρθϑυϊβοῦ (ἀσγο ἀθῃ ϑ'ρθου) 
{116 πα σἂπμΖ οι }} 150, νυ ἀδ5 [θη ἀπίογροιῦ ἄθα 
Απρθη, ἀ. 1. ἀ5 ΒΙαύ αἀγὶπρύ νοῦν δομυθοίζθη 50. μοίσ σὰ 
χηθῖπθὴ ἩρΥΖθ, νὐνῖθ 65 δἃι15 ἐθὺ Ὑνυμάθ οἷπθρ {δα 0 ἢ 

δοίγοίθπθη βύγῦπιί, Ἡροπκοβαφὴς σταγὼν ἀδ5 ΒΙαΐ, 5. 
χι Ὗ. 251. ἅτε [Ἃἀν ἦτε, δα ὁταγων 5ιοῖ θθΖιθθηᾷ, 
δορία ( Υἱοῖ.. δωρία σενν., διρία 'Ἀ00.}) ἰδέ ἀὰ5 Β'ειηῖ- 
παι γοπ δόρτος, εἶπεν ΝΝαθθηΐοτιη γορ δούρτιος ; νει]. 
Ῥοιβ. 808 δοριάδος λόγχης ὕπο. [5 5ίεῦ αὔϑὲῦ δορία 
πτώσιμος [ἂν δορὺὶ πτώσιμος, νυἱα ἃπη!τοἢ ὅρα. ῬῺ], 
80 τοξευτος δαμεὶς [ὧν τόξῳ δαμεὶς. ἔν. Βακοβ. 
Ὧἴϑι δέόσμοις φυγῶν [Ἂν ἐκ δεσμῶν φυγών. ἴὐοθτῖ- 
ὅθ ἰδ δορία ἀστοὶ 16 ΘΟ γηἰΖρϑὶθ χυνθῖβυ θυ, Ὠϊμάοτῇ 
Ρ. . καιρία 5ἰαι καὶ δορία. ξυνανύτει ἢ) 6 διοῖ 
ἴοι βίαψί ξυνανυτεῖ ( ΕἾοΥν.. Ὑίοί.) ἀπά ξυναντεῖ ΑἸά., 
ΟΡ.» χη, δυϊροπομμθη, 8. ποὶίβε Ζιυβδιμιμθηθὶ δι, 
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109 ταχεῖα δ᾽ ἄτα πέλει. 

ΚΑΞΩΑΝΩ͂ΡΑ, 

ἃ ἃ" ἰδοὺ ἰδού" ἄπεχε τῆς βοὸς ἀντ. ἐ, 
τὸν ταῦρον" ἐν πέπλοισι, 
μελάγκερων λαβοῦσα μηχανήματι 

---.---ὦἝἝἜἝρρρρρρρπΠρ τ᾿ ᾿͵᾿͵᾿ΜῬΜῬὌρτῖρ,-- »ὔ τ--“-.-...--..- 

πιϊξ 8|16Γ ΔΙδομε οἶϊθπη: ὑγϑίομς Βεδουΐίαησς δὺν ἴῃ ἄδγ 
Ζυξαπιπιεπβείζυπρ μᾶΐ, Ζ. Β. ἴη συντείνειν. 80. ἤπάσέ 
βίο ἀγύειν ἴῃ ἄθγ εγθϊπάυμπρ ποϊΐ οἰπθῖι Ῥαγοϊρίυπι 
δεργαθοβί, 5. Ζὰ ΗΙΚ. 3512, ΔΌΕΥ δυςοὴ τέ εἴποι Αἀ- 
᾿εοὔναπι, γῖθ ϑορα. ῬΒΠ. 720 εὐδαίμων ἀνύσει παὶ 
μέγας ἔξ κείνων. ὕὍενεν βίου δύντος 5. ΒΙοπιβεϊά ἧἷπὶ 
ΟἸο55. ζὰ Ῥεῖβ. 2957. 

Υ. 1095 5οῇπθ} δθ8γ (πᾶμ!ϊο) δύ ἀδ5 ὉΠπῃ}61}, 
ἃ. 1, ἀφίῃ νϑγάθγθ! ]οῆο5 Υοτῦ παῖ βοῦπο!]ὶα ὙΥγκυπρ, 
ννῦῖθ ἀὰ 8δη πηϑΐπεπι Ζυβίαπάθ βεῆθῃ Καπηβέ. δὲ ἄξεπὶι 
ϑίηπθ πδο ἰῦγ γὰρ: 5. Ζὰ ΡῬγοπ. 198. 

Υ. 1096 ἢ, νγυεπᾶεί βἰοἢῆ Καβαπᾶάγα ὃπῃ ἄθῃ ΟἿΟΣ: 
δὰ Βα! βδοιδα! βοθδα! δηξίεγπθ σὸπ ἀν Κυἢ ἀδη ϑ(16Υ, 
ἃ. 1. Βομϊζα νοῦ ἀθγ ΚΙγίαϊηποβίγα ἄἀθη ΑΡἈΠΙΘΠΊΏΟΠ. 
1π ἀοπιβοίθοη Ὑου β! π|556, ἴῃ νυ! θοαὶ ἀϊ6 Κα ἀπὰ ἀ6Γ 
ΒΊΟΥ Ζὰ οἰπδ πο βίθῃθη, βίης ρϑνυῖββουμηδᾶίβθη ΚΙ γίαϊ-- 
Τηποϑίσα ὑπα ΑσδΙΠΘΙΏΠΟΙ, 5. Ζὰ ΥὟ. 874. Αδδη! 9 Ηρ, 
Οὐνεβ. 11. 411 νοῃ ἀογβθίθθη ϑϑοιθ ὥς τές τε πατέ-- 
ἤτανε βοῦν ἐπὶ φάτνῃ. --- ἃ ῶ Υἱοῦ, ἁ ὦ Αἰἱά., 
ΒοΟΡ., Τυτη,. ῬὲῚ Ηἰαίΐυ5 ἱπ ἃ ἀ, ἐδοὺ, ἐδοὺ ἐμὰ 
ὥμαι 416 πέου]θοίΐοπμεπ ἀπὰ ἀσγοῦ αἷς ΥΥΙΘἀεγβοϊυηρ 
Θη βοδυ!άϊσεῖ, 5. Ζὰ Υ. 1290, πέπλοισε ὙΥοΙ., ΑΙά,, 
Τυχη. 

Υ. 1098 ἢ 'ἴπ ϑνεθεπ ( πϑη]10}}} 815 ἔυγοθέθαγ- 
δεμογηίοπ ᾿ππ σεΐαϊίβθ Βαθαπά., αἃ]5. ἴῆγεπὶ θυ κΖθυρθ, 
βἰδίβύ βὶα Ζυ. Ῥοοἢ οἵ βἰπκί πὶπ ἴῃ ἄδπι ΥΥ̓ Δββεγροῖδ[βα, 
Ἰδπ Καπῃ γὰρ εγρᾶπζεη, 5. Ζὰ 5160. 79, ὑπᾶ αὐτὸν 
Ζὰ μελαάγπερῶν (50 Εδγη., Ἔυγη., ὙἹοῦ. νἱϑ! οἱ ομ τηϊέ 
δπάδγη : μελαγκέρω Βοῦ.; μελαγπκαίρωνε ὙΥ οἹἔ.. ΑἸ4.). 
ἘΞ δεϊίβ « ἔυτοδιθαγυσεμόγηθ ἢ νγϑίομθ Βοάθυίξαπρ ἀἷδ 
ΒΟ, ἃΥ Ζ Ὀεἀδαίεπάθπη Αἀϊθοξίνγα οἵξ ἢδθεπ, Ζ. Β. ΕΓ. 
Οτεβί. 1148 φάσγανον μέλαν, 1472 υπὰ Ηείεη, 1672 
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τύπτει" πιτνεῖ, δ᾽ ἐν ἐνύδρῳ τεύχεϊ. 

μέλαν ξίφος, Βακοι, 628 ξίφος κελαινὸν, ὅορῃ. Αἴδϑ 
4231 Ἠελαινοῖς ξίφεσιν, ἼΤταοι. 856 ζω κελαινὰ λόγχα 
προμάχου δορὸς, Απί. 1302 κελαινὰ βλέφαρα, Αἴβο8 
Ῥεῖβ. 8] κυάνεον ὄμμασι λεύσσων φονίου δέργμα 

δράποντος, ἔπι, 826 Ἠελαινοῦ κύματος, ἨἩεβὶοά, 
Β0Β14. 429 ἐμμενέως δ᾽ ἄρα τοῦ γε κελαινὸν πίμ-- 
πλαται ἦτορ τγοῖι 1ιὔνθη, Ρίηδαν θεῖ Αἴμθη, ΧΠῚ, 
Ρ. ὅ66 ἐξ ἀδάμαντος ἠὲ διδάρου κεχάλπευται μέλαι-- 
γαν ψυχὰν, Αἴ5οι. Ῥγοιι. 1027 Ἀελαινόβρωτον ἧπαρ 
ἑἐηϑοινήσεται, ἃ. ἴ. 580 ἀδ[5. βἷς ἔαγομίθαν σου ίγθββθη δύ, 

νἱθϑ]οομε δυο Βῖ6 Ὁ. 681 μελαναιγὶς δ᾽ οὐῆ εἴἶσε δό- 
μῶν Ἐριννύς. Δαϊδοτάοπι ἀγάοκοη δα δύο ἀϊα Τὕοκο, 
Αγρ δύ ἀπ ΘΟΒ ΘΟ  σκοὶῦ δὺ5. Ζ. Β. οὔθ Ὗ. 882 με- 
λαμπαγὴς, Ἐμππ. 459 Ηἶ, ἀλλά νιν πελαινόφρων ἐμὴ 
μήτηρ κατέπτα, ποικίλοις ἀγρεύμασιν Ἠρύψασα, ϑὅορμ. 
Αἰἴὰ5 954 κελαινώπαν ϑυμὸν, ϑοίοη Βυποιδβί. 51 Βειυποκ. 
(αὺ5 Ῥίοροη. 1μδογῦ, ᾿ὰ ϑοίοη ἴ, 6] ὅρα μὴ --- γλῶό- 
σώ οὗ διχόμυϑος ἔς μελαίνης φρενὸς γεγωγνῇς. δύο 
αἴ Τυδυνρκοῖῦ ἀπὰ Βοίγ θη15. 5. ΒΙοιηῆθ 4 Ζὰ ῬοΥϑ. 
119 ΟἸοκ5.. ὑπ5 Ζὰ ΟΠοθρὶι 48, οὔοπ χὰ Υ, 34, χὰ Ρεγβ-. 
1008: 50 ἀυοῖ Ῥειβ. 851 κυανπεδες ἀπά ἀϊς Πιομά σΚοὶς 
πα ΕἾΠ16. 5. Ζὰ ϑορῆ. οὶ], 475. Εϊημθ Απβριθίαηρ δυξ 
ἀδ5 5οῆννανζο ἤδδι 465 Αρδιηθιηηοῃ, 5. Ζὰ Υ, 114, τπιδοϊίς 
ἵπ ἀἴδβοῦ ϑ'06116 πἰομέ Παρεη, μηχανήματι δῦ ρτᾶἀϊοαῦ- 
ἀπη!]οη6 Αρροβιίϊοη σὰ πέπλοισιν. 80. βίθμς Ομοθρῇ. 
990 τὸ μηχάνημα. Μὶξ πιτνεῖ ἀπάαετί 519 ἢ ἀὰ5 δι ]θοῖ, 
5. Ζὺὰ Ῥγομι. 1021, 5160. 41ὅ. ἐν νοῦ ἐνύδρῳ ἰδ νγ6-- 
ἀον ἀθ5. ϑ΄πηθ5. Ποὺ} 465 ουθπιδδίβθ νγθσθὴ ποίμννθη- 
αἷς, ἀα ἀον Ῥαδνιβ οἵν ζὺγ ἐν πὶ ἄθια Ἰ)αίνυβ βύθί, 
τεύχεϊ Ἰὰθ6 ἴον δὺ5 Ἄγ, βίαίί τεύχει δυϊραποιηπηοπ, 
νυοάσγοῖ νυθάθυ πὶ ΒΓ ρ βοθθη ποῦ δη 15 ΓΟ Ρ ἢ βοθ θα 
γοῖβθ εἶπα Αδπάθγαπρ πούπννοπαϊς υυνἱνὰ : 5, ἅδον 416 
ῬΙἄγεβὶβ ὅορ. ΤΎδοι. 114 εὐρέϊ, Ἡραπκλέϊ Ἐπιν. Ηφτακ!, 
8, 988, [μοῦθοκ. σὰ ϑορι. Αἰᾶὰβ 4927. ὑπ8 Ζὰ ϑορὶι- 
ΚΟ]. 1078. ἴῃ εἴποι Βαάθννδππα νυυγάθ Αρημθιμποῃ 6Γ- 
τηογάβί., 5, Υ, 1080, 1100, 1157, 1520 ἔ. Ξε 1547 ἴ., 
Ομορρὶι, 4806, 1080, μι. 401.) 6839. 
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1100 δολοφόνου λέβητος τύχαν σοὶ λέγω. 

ΧΘΡΘΕΣΞ 

οὐ κομπάσαιμ' ἂν ϑεδσφάτων γνώμων ἄκρος 
εἶν αι κακῷ δὲ τῷ προσειλάξω τάδε. 
ἀπὸ δὲ ϑεσφάτων τὶς ἀγαϑὰ φάτις 
βδοτοῖς στέλλεται" κακῶν γὰρ δίαι 

110 “ολυετεῖς τέχναν ϑεσπιῳδῶν 
φόβον φέρουσιν μαϑεῖν. 

Υ. 1100 ἄφθῃ Ὑογία!! ἴῃ ἀεγ ἸηΘ ΟΠ πιδγ ἀθν!βομθη 
Ῥέδππο ΟΝ ἰο}Β αἴν. ογρ]. Ὗ. 1157 δυσαγγεῖ τύχᾳ, 
1520 ἢ, ἀργυροτοίχου δροέτας χαμεύναν. 

Υ. 1101 γνγωμων ἄκρος εἶπ αὐυβρεζεϊομπείον Κοη- 
ΠΟΙ, Βουχίθοῖ!ο., 5. σὰ Υ. 616. 

Υ. 1102. ἀοοῖὶ Ὀτίπρα ἴθ ἢ τὐϊξ ἱγροπᾶ δἰποιῃ ἴὐεθεὶ 
ἴῃ {ΠΕ Γ᾽ Πϑ πη πρ ἀ1656, 4, 1. ἀοοῇ βέθῃθη αἴ6856, τηθῖ- 
ποι Ὑοεπυίαησ πδοἢ, ταϊί ἰγβθηα δἰμθῃ ἴΠ6 061 ἴῃ 6 ν- 
διπάυπρ; γεγρ], Ομοερῃ. 10 ποίᾳ ξυμφορᾷ προόδει- 
παάόσω ; Ξ 

Ὗ. 1105 ἢ, Κδιηδ 806 σοη ὟΥ οἰββαρϑῦῃ ἰγραπᾶ 
οἷπ συΐεν (οὐ γθα οοΓ ) Αὐββργιορ ἄθη (θυ! οπθη ὁ 
τη ΘΒ ΠΏΠΘ ἢ 8150 γ16] τεάθπα (48 ἀ186. 850 νἱ8] 5. πη- 
65 νεγκὔπάρη ) Ὀτχΐησοῃ ( δίξεη εἷπ.) ἀ16 Καπβίβ ἀδγῦ 
ΘΟ Κβαίββδη σον ΕΠγοἢ, δῖ6 Ζὰ θυ γοη. 16 Αὐββρυῦοῃ8 
ἀε5 Καίομαβ ὑπ Ἰείχέ ἀθγ αβαπάσα Ὀγίησθη ἄθη ΟΠΟΥ͂ 
Ζὰ ἀἴεξοὺ Αθυΐβογαησ. ΠῈΣ Ομ αβὸ Τὰ μγε ἄθα Ξρυθο 
8η: οὐδεὲς εὐτυχὴς πρὸς μάντιν ἀπέρχεται. 5. δῦ0} 
Ἤομι. 1|δ4. 1. 106 ἶ --- Βεσφάτων πίεμέ δον. ἴπ 
δοίἑν εν Εϑδρ ἐπαρῖ; 5. Ὁ. 1294, κακῶν δίαιν ἴῦν πα- 
πῶς. νεῖ ϑόορι. Ἔτγδοι, 1131 τέρας τοῖ διὰ παπῶν 
ἐδέσπιόσας. ὅν. διαὶ, ἀοοὶι Αἰά. υὑπᾷά Τατη. διά ; δὺβ 
δὴ αἱ (80 Ἐδτπ. υὑπᾶ Ὑἱοί,) δπαύ τηὰπ πὶ Ἀθομέ δέαξ 
δειπδομί. ΥΥΪγα δαοῖ διοὲ πἰομξ ἀπδβίγορ εἶχέ, 50 βομεὶηΐ 
ἀϊε5. ἀοοῖβ Βεὶ δέατ ἀδι ΕΠ Ζὰ βθυῃ. 5. Ζὰ ΗΙΚκ. 246. 
τέχναι. 8. οὔδη ζὰ Υ. 941. ϑεσπιῳδῶν Ζὰ 5οιγεΐθθη 
βίαι ϑεόπιῳδον νϑυϊδηρέ ἀθν βἴππ : δπο ννὰν αἷς γεγ- 
ΥΘοββϑιθηρ τύθροη ἀογ αἰΐθῃ Οἰθιομμοῖς ἀοχ Ο - μαυΐο 
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ἜΣ ΣΝΌΣΙΣΡ, 

ἰὼ ἰοὺ ταλαίνας κακόποτμοι τύχαι. στρ. 6. 
τὸ “γὰρ ἐμὸν ϑροῶ πάϑος ἐπεγχξασα. 
ποῖ δή με δεῦρο τὴν τάλαιναν ἤγαγες: 

1110 τὰν ποτ᾽ εἰ μὴ ξυνϑανουμένην. τί γάρ; 

Ἃ ΒΟ, 

φρενομανής τις εἶ ϑεοφόρητος, ἂἀμ- 

Ἰεϊομί. 1ῦεθεν ἄθη Τηδηϊίΐν ποῖ οἴποῃ ϑαθδίδπίνυμι 
5. Οὔδη Ζὰ Υ, 957. 

Ὗ. 1107 ταλαΐνας [ἀν τᾶς ταλαΐίνας (5. σὰ 5160. 
760.)). πᾶ! ἐμοῦ. νυῦῖβ ἄθὺ Το] σεπάθ Ὑδγβ5 θην, 

Υ, 1108 ἐπεγχέασα. ε5 τπιϊξεϊποϊοίβθη, 65 τηϊύ οἷπ- 
ΠῚ οίβοη Ἰα5βαπά, ὑπίοϑυ ἄθιῃ 1,46 465 Ασδιβθποπ, 6080], 
συναναμίξαδσα τῷ τοῦ ᾿Δἀγαμέμνονος καὶ συγηερά- 
ὄασα. Ἐδτη. ὑπὰ Υἱοί. ἐπαγχέασα, ἃ. 1. ἐπαναχέασα, 
μιοῦύ ὧδε]. 

Υ. 1109 ποῖ δὴ ψοζΖὰ ἄοο!, εἶπε βοϊίποτ Β6-- 
ἀουίυπρ, 5. ζὰ Ῥγοιι. 641. ἤγαγες δῦ πἰοθό αὐ Αρο]- 
Ἰοῃ Ζὰ ὈεΖίθμθμ.. ννῖ Ὗ, 1057, βοπάδτῃ δυΐ ἀθπ ἀρᾶ- 
ΤΠΘΠΊΠΟΠ 9 ὙΥΪΘ 8Π 815 δυγϑαγνουμένην οΥβιθηξ. 6 θ 6. 
ἀϊο Εσδηζαῃρ οἷἰπθρ δηἐογηΐθη Θ']Θ οὐδ. 5. Ζὰ Ργοιῃ. 81]. 

Ὗ. 1110 Ζὰ πἱομέβ. ἃπάθγθιη, δα 56 0, ἀπ τπαϊξ αἷν Ζὰ 
βίθυθβϑῃ. ΠῸΣ ὑπὶ πιϊῦ ΑΙΓ Ζὰ βίθυεθθπ, 3. Ζῃ Ῥοῖβ. 908. 
τί γάρ; νἶς ἰδὲ 65 ἃπάθυβ πιῦσ! οἷ ὃ ννῖ8 δηᾶοῖβ ὃ ηδ- 
αὐν!τοῖ!} 5. Ὑι; 1919. «ὉΠοθρῖ. 8589. ἔρ δ. ΒΩ Θ1Ὲ 
Βομῦϊ οὔτοι ΠΣ δεῖ δ δεῖ ον θα: τί γάρ: δυο 
ἵπ ἀον Μ|ιιί6 ἀεν Ἀθάθ, νυῖα ὅορὶι. ο]. 1679, τ, 

ἯΙΚ, 51. 50 δὺο φωξα ἐπ ῖπὶ ὁ α. Β. Ῥπδδάτιιν 1η. 
8. 8 αοοὲρίφτπϑ8. φιῖα δγιῖπι9 ομτεοέα 17 ὁ οτῖι- 
ἐωτποίζατα. ἴῃ ΒοΖιθῃυσπο δῇ ἀϊ6 ὙΥουέθ οἰπθϑα πάθῃ 
Ἠριβύ 65: ὙὙ]16 50 ὁ συϑγρ]. ϑόρῃ. ῬὮΠ, 140, ΚοΙ, 639, 
54, 840, ὰυυν. Οταβί, 482. 

Υ. 1111 {ΠῚ εἰπθ βἰπηθοίῃδνίθ θῖδέ ἀὰ 815 ροίίθ6- 
δεἰδίογίθ (1π ἀοῖπον Βερεϊδίογυηρ, ἄἀδ ἀὰ πᾶ 1 οἢ βύθυ θα 
Ζὰ τηὔδϑοη οἰδαθ5.) 1 56 ἀρθοῦ ἄρον ἀϊοὴ βϑιρβέ ουίδμθπ 
οἷηθ νυθίβθηϊοβο ζ{{τυχῖσο.}) ΥΥ οἶδθ; νυῖθ εἶπε Ὀγᾶπμιοιο 
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φὶ δ᾽ αὑτᾶς ϑροεῖς 
νόμον ἄνομον, οἷά τις ξουϑὰ 
ἀκόρετος βοᾶς, φεῦ ταλαίνας φρεσὶν 

111ὅ Ἴτυν Ἴτυν στένουσ᾽ ἀμφιϑαλῆ κακοῖς 
ἀηδὼν βίον. 

ΚΑΞΑΝ4ΡΑ. 

ἰὼ ἰὼ λιγείας μόρον ἀηδόνος" ἄντ. 6. 

(οὐδν σοὶ 6 π 46} ἀπο {ΠΟ 8π 80} ὃ ἐγαυτίσοιη Οθβαπρα 
ἴὴ δγζεπ ἄθη 15. ἄθη Τέυ5 (ἄγε 50ἢη) 85 γἱπσϑὈ]α- 
Βεπάθῃ (δογμᾶυξίθη}) γοπ 1,μοἰάθπ θαβουΐζεπᾶα ΝΟ 15 8}} 
1ῃγ Τϑθθη Πἰηάμχοι, εἶ, ὙΥΟΙ,, ΑἸᾷ., Ταγπ. 7), νγὲ}- 
ΟΠ65. ὑύθῃ 65 ἀδ5 ϑδοῇῃέβ βϑθύῃ βο !θ. τηϊξ ὃὲ ἴῃ ἀδὺ 
Βεάδυξζυησ σοη οὐ δΥ -- 8 6. γϑυθυπάδῃ νυθγάθη πὶ ἴβζο, 
8. Ζὰ Ῥεοῖβ, 70, Ῥᾶπῃ νυᾶγα Ζζὰ ᾧβθογβθίζθη: 85 οἷπθ 
ΒΙπηθοίΠγία οὐδ ΔΌΘΙΓ σοί θεσοϊδίογίθ βἰησβδύ ἀὰ δεν 
ἀἴοἢ βεὶ δϑο εἶπθ νυθίβεη]οβαε ΥΥ εἶδε. αὐτᾶς [ὃν σεαυτῆς, 
5. Ζὰ 5160. 176. γόμον ἄνομον εἶπθ ὟΥ εἶββ, αἷθ Κοὶπθ 
Ὕγεῖξα ἰδέ, ὑπ ἄθῃ ΝδΠΊΘΠ αἶποὺ Ὑύεῖδα πίον νογαϊθπέ, 

Τὰν εἴη ΚΙασθθα, 83, ἄδμη!οθο5 σὰ Ῥγοπ. 906, 80 
ππίοη Υ. 1448 ἃ, ἐκνόμως ὕμνον ὑμνεῖν. ἴῦεθει 
τὶς 5. Ζα Υ͂. ὅδ. ξουϑὰ, 5. ΒΙοιπῆε!ά, σὰ ἃ. 8ι. ἀπκό- 
ρέτος Αἰᾷ, τἱομεῖσ βίαι ἀκόρεστος, νγὰβ αὺ5 Υ. 1088 
ἄδη ΑΡΞοδε θη ποοῖῦ ᾿πὶ ἔγίβοῆθη ἀπάθηκθη νγᾶγ, ἴ6- 
θεοῦ ἄθη σϑηϊεῖν ἀδθεοὶ 5. Ζὰ Ῥεῦβ. 969. φεῦ ἄρῃ 5΄Ππ6 
π80 ἢ} ἔν [οἱ ἀθτ, 5. ἅθει βοίοῃμβ ΕἸΠβοδδιίαησθη Ζὰ 5160, 
1584. ὕεθει βοᾶς ταλαίΐνας 5. τὰ Ῥεῖδβ. 6864. φρεσὶν 
τῶν ἐν φρεόδίν. ἀμφιϑαλῆ καποῖς ἰδὲ Ῥτγβδάϊοαξ Ζὰ 
Ἴτυν. υὑπὰ ᾿ἰδῦ σεβαρί νῖς βάλλειν κακοῖς ἃ. ἃ. βίον 
ξί Ασουδαίϊνιβ ἀογ Ζεϊΐ, 5. Ζζὰ Ρεῦβ. 608, Εἶπα ἅδη- 
Ἰο μα 5.816 ἰδὲ βόρι. ΕἸθοίν, 147 ' ἄλλ᾽ ἐμέ γ᾽ ἃ 
ὁτονόεσσ᾽ ἄραρε φρένας, ἃ Ἴτυν, αἰὲν Ἴτυν ὁλο- 
φύρεται, ὄρνις ἀτυδόμενα, 5. Βιοιπῆε!ά Ζὰ ἃ, 8.» 
ὉΠη5 Ζὰ ΗΙΚκ, ὅ8. 

Υ. 1117 δοὴη!}ὶ δὲ! ἅδον ἀὰβ ἴοοβ ἄθὺ φϑ]θπάβθη 
ΝΝΔοδ σα} } νυϑίοθθβ πᾶμ οὶ ἀὰ5 πιοῖπῖσα δαὶ νυγθϊζθιη 
ἀθορεν ε, δον ἄβθῃ ἀσουβαίίν οὶ Αὐυδγαξαηρθη 5, Ζὰ 
Ῥειβ. 997. μόρον ἀηδόνος, εν. ἀηδόνος μόρον 
ξδσθὴ ἀδ8 Ὑεγβιιδδῖβ: ἄοοῃ Κῦπηξθ πὰρ δυο ἀηδοῦς 
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περιβάλον γάρ οἵ πτεροφόρον δέμας τ 
ϑεοὶ, γλυκύν τ᾽ αἰῶνα χλαυμάτων ἄτερ. 

1120 ἐμοὶ δὲ μίμνει σχισμὸς ἀμφήκει δορί. 

ΧΘΡΟΣ. 

πόϑεν ἐπισσύτους ϑεοφύρους τ᾽ ἔχεις 

μόρον βομγοῖθθη., οὔνυ ! ἦδποβ δἷπθ [οἱ ομέασο πᾷ ἄθπὶ 
ΜΜούγιπι βθηδαθῦ Θηίβργθομοπάθ Αδπάθγαπηρ ἰδέ. μόρος 
δίθῃί ΠΙΘΓ γῸπ οἷπθπὶ ο᾽ ἀοΚΙ θη Τ,ο056. --- ΒΟΥ ΠΒΑΓΑΥ͂ 
5. 470. 

Ν. 1118 ἢ. 65 Ἰθρίεπ πᾶμη! οι πὶ 56 εἴποπ Ηὔρεϊ- 
ἱγασοπᾶάθῃ Ἐὄγρον ἀἷθ Οὐέξίογ, τπὰ εἴπθη βαΐβοη γγοίέί--: 
δίγε!ς οἤπο ᾿ΓΒγᾶποη (ἀ6γ ἴῃς Εις πιδομέ, ἀδ 516 ΘΌΓΗ 
Ὑγούίεϊξογ..), περίβαλον πιδομέ οἷπ Ζοιριθα, ἄδ 65 Ζὰ 
δέμος, 06 Υ πἴομ χὰ ἐγῶνα (εν βομοιασύ τὰν ἀποῖ 
Εἶπ 1μοϑαγέ αἰῶνα 8) ραί5έ, 5. χὰ Ῥίοιῃ, 92, Ὀϊηδοτῖ 
ὑπὰ ΟοΥρΡ. Τγᾶρσ. Ρ. ΧΙῚ. περίβαλον ἰδὲ σὰ βοῆγεῖθδπ 
βίαίί περεβάλοντο, περιβάλλοντο, περιβάλοντο, παρε- 
βάλοντο, περιβαλόντες (80 Υεη., ΕἼοΥ.. Ἐάγη.) ἀΐα 
Ἐπάσπρεπ ΤῸ ππά τὲς 5'πά δ8 τὲ νϑγάογῃθῃ, νγϑίοιιοβ 
Βἰπίον δέμας 5ίθιδβη τὰΐβ; ἀδπῃ Θμύβρυ ἢ βἴοἢῦ ἀδγ 
ΒίγΟρΠΙβομΘ ὑπ ἀπ Ἰ5 γορΐβοηβ  ογβ ροπαὰ. [Ι͂ἢη ἄθη ἴ7τ- 
Κυπάδη 6} ἀΐθ6565 τὲ, πᾶ νγυγᾶδ ἀπγοῦ οἴπθη ΑΡβοῆτγοῖ- 
θεγ. ἄεπὶ 65. ὃδπὶ Ἀαπάβ χὰ βίβῃθι βομίοπ, Πἰπίου (85 
γογθυπι δοβοίζί, νγογᾶυβ Απάθγθ ἀὰ5 ΟΡῖσο πιδοβίθη. 

Ὗ. 1120 πεῖν θεν ὈΪοιθὲ (βέθμξ Ὀδνοῦ) ϑραϊίαπρ 
ἀυγοῖι οἴῃ Ζυνβιβοῃποίαϊρεβ ϑοινγοσί. ἴσεθον μίμνειν 
πού ἄοπὶ Πθαίν ἴῃ ἄἀθν Βεάθυξιπρ ΒΘ ΟΣ βίδα 5. Ζὰ 
ἮΙΚ, 571. δορὲ ἄυγοι εἶπ βομννοτέ, 5. ἅδον ἀἴθρα Β6- 
ἀθυΐιπρ σὰ 8160. θ06. Εἶποβ ϑομυνογίαα πᾶμη!οι θ6- 
ἀἰθηΐς 5[οι ΚΙγίαϊπηποβίγα, 5. Υ. 1235, 1478, 102, 
ΠΟΙ ΘΌΡΠΟΚΙ. ΕἸοΙτέγ, 99, 105 ἔξ 484 ἐ εἶποβ χυγεὶς- 

᾿ ΒΟΒηοἰἀΐροη Β 6115, 5. διιοὴ ϑίδηϊθυ πηίθη χὰ Υ, 1508 
“(14718). ὕεθεν ἄθπ νοὴ εἰπεπὶ ϑαϊδείδηναιη. αρϑμᾶπ- 
δοπάθῃ ᾿θαίνυβ 8, Μίδί. αταιηη. 396. 

ὟΥ 1121 {Δ νόουῆρῦ μαδὲ ἂὰ ἀϊδ βεϊγπιϊβομθη (ἰεῖ- 
{ἰδθὴ.) υὑπὰ αροίβίθυίεη. ἰο!θη Μάδθη ( ἀεῖπθ νυ]! άθη 

ἀπά υηρᾶπαΐσοι Οοθᾶγάρη) καὶ --τ 50 Γὰγομίθαν (μπᾶ 10} 
΄ 14 
ὔ 
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ματαίους δύας; 
τάδ᾽ ἐπιφύβα δυσφάτῳ χλαγγᾷ 
μελοτυπεῖς, ὁμοῦ τ᾽ ὀρϑίοις ἐν νόμοις" 

1125 πόϑεν ὅρους ἔχεις ϑεσπεσίας ὁδοῦ 
χαχκορρήμονας : 

το τη [βεποπάθπι ( Κίασοπάθπι ) Κίδηρσα βοι!ᾶσϑέ ἀὰ αἷδ 
ΟἸΙΙοάθν, ἀπὰ Ζυρίοιοῖ ἴῃ ἰδαΐθη ΥΥ̓ δἴβθῃ : ---τ ὑυόθον ἢαϑβέ 
αι ἀϊα ΒΙΟΒβομπασθη ἀδῖποβ συςΠομγθάθπάθηπ ϑηραβ 
(ΕἸυρεβ. ον 95.) 85. πῃ νου κΚἄπαοπαθρ ὁ ἀ. 1. νυϑὺ 
Βερσοϊδίογβ ἀἰοῖ, ἀδῖβ ἀὰ αἰοῖ 5οὸ σεθᾶτγαεβί ππᾶ {Πη 161} 
νεγκαπαϊσοξί ὁ ἨἩϊογδυῦ Ὀ]εϊθύ 416 Καβαπᾶάγα αἷβ ἀπί- 
τυοσέ βου! ἀϊσ, 15 516, σοιῃ ΟΠπουίανου Υ, 1172 [ἴ. ποοῖ!- 
τὰ }]5 θεΐτασί, ἀϊοβοῖθα Ὗ. 1175 ροἱεθέ. ματαίους δύαξ 
τηδοῦῦ σἰθϊοῆβοιη οἰπθη ΒΟΥ δὺ5. νυθίβηδ! " τὲ πϑοὶ 
ϑεοφόρους 5ίειθπ Καππ, 5, ζὰ Ῥευβ. 904. Νδοῖὴ δύαϑ 
806 ἴθ οἷη ΕὙαρεζείομθῃ σοβείζί, ὑπ ἀἷθ γογίς τάδε 
- γόμοις 815 Ῥαγεπίμεββ θεζοϊοῃποί, π᾿ νυθίοθου τπὰπ 
γαὰρ δ ἰησαάθηκθη Κᾶπη, 5. ζὰ ἴθ. 79, ταδ᾽ ἀϊε αἰίεπ 
Αὐδραθεπ ἀπᾷ υἱϑ]εῖοη δος ἀϊα Ηδπάβομγϊέοπ, τα δ᾽ 
Ὑπὶ Ἐπ Βεϊ δῦ: 50, 85. Ζὰ ΗΙΚκ. 429, υπᾶ 5ἰεμΐ νυῖθ 
τοῖος τ. ἃ. ἴῃ Βεχίθῃαθησ δὰ ἀδ5 γουβοσσομθηᾶθ. ἐπσέ- 
φοβα 5ἰε Δάνευ 1 Ι5ο ἢ. 50 ΕἼον. υπὰ Εάγῃ. τὶ ομ τος, 
ἄσοῖ πὸ ὦ θεν ἄεπι ἃ, συν. ἐπὲ φόβω (Υἱοί. ἐπιφόβῳ) 
ὑγθβθη, δυσφάτῳ, σεσεῃ ἀδ5 Ὑεγβιηδδίβ, 5. Ζῃ Υ. 726. 
δυσφάτῳ ἨἘλαγγῷᾷ Ὀφεπῖεμε 5ἴοῃ δυΐ ἀΐθ νοη ἀθγ Καβδπ- 
ἄτα σοῦγδθυοῃίθη Γπίθεϊθοίίΐοπθη, ἴπθθον ἄθῃ δύνα. 8. 
σὰ 5160. 2929, μελοτυπεῖδ γοπ μέλος ἀ65 Οἰϊοά., νυῖβ 
μελοκοπεῖν. δ5 ϑοιίαρθῃ ἄν Βχυβέ, ἀδγ ϑ'ιγη ἃ. 8, 
ὑν. ἴῃ ἄδθη ΘΟΒΠΙΘΥΖ ἰδέ σϑυυθη! ἢ, 5. Ῥούβευ Υ, 1010, 
ΟΒοοριι. 21 ἢ, απά ΒΙομῆε!ὰ ἀ45., 5160. 838 ἔ.. ϑ0ΡΗ}. 
ἘΠεΚίν. 89 ἢ. Αὐδι 6351 , Επν. Ῥμοΐη. 1359 ἔ, ὀρϑέοις 
ἕν νόμοις ἜΞΡΕ βι οὗ δυῖ αἴθ ἰδέα β΄ ἰτηπιθ, νγοιϊέ Κα-- 

βδπᾶγα βργϑοῦ, 8. ΒΙοιηβοια σὰ Ῥεῖβ. 39ὅ. Ζι ὅρους 
ὁδοῦ Καππ πᾶὴ ἀὰβ Ρίπάδυίβοια ἐπέων οἶμος υπᾷ οἷ- 
μος ἀοιδῆ5 Οἰγπρ. ΥΠΙ, 992, ΙΧ, 72 ἃ. ἃ. νϑυρ δἰ οίθη 5 
ἄρεν ὅρους ἀὐοὴ οὔδπ ζὰ Ὗ. 474. ΗΙΚ. 8560, Ευπι. 
Θῦ 9. δοἢ Ἐλαγρ. τα5. ΗΚ], 669. Ῥμοίη, 1289, ἅδε 
ὁδὸς Βτυῃοκ σὰ ϑὅορα, Οἱά, 91}. 
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ΚΑΣΑΝΩ4ΡΑ. 

ἰὼ γάμοι ότρ. ξ΄. 
γάμοι Πάριδος ὀλέϑριοι φίλων. 
ἰὼ Σκαμάνδρου πάτριον ποτόν. 

1180 τ τότε μὲν ἀμφὶ σὰς ἀϊόνας τάλαιν᾽ 
ἠνυτόμαν τροφαῖς ᾿ 
ψὺν δ᾽ ἀμφὶ Κωκυτόν τε κἀχερουσίους 
ὔὄχϑους ἔοικα ϑεσπιῳδήσειν τάχα. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί τόδε τορὸν ἄγαν ἔπος ἐφημίσω, 
1190 νεογνὸς ἀνθρώπων μάϑοι. 

ὟΝ. 1197 ἢ 5. ἅδον ἀἷθ γουθπάππηρ ζὼ γάμοι, γά- 
μοι Πάριδος, νγεῖομον Ὗ. 1139 Ζὼω πόνοι, πόνοι πό- 
λεος οπίβρυϊομξ. σὰ Ῥεῖβ. ὅ924, ὀλέϑριοι φίλων. 8. 
ἹΜαίἢ. αταπμπι. ᾧ. 9244. 

Υ. 1199 2ωὼ Ξπαμάνδρου πάτριον ποτὸν ροτῖ- 
Ῥμγαβύϊβοι Τὰν : δὸὲ. σὸμ ἄθῃ Ὑᾶΐθυῃ θθβθββθηοὺ ἐγ ]η- 
ὈδγΘῚ 5 ΚαιηδπαΓοβ. 

Ὑ. 1130 τότε ἄθπὶ ϑβϑίππο πϑδοὴ ἰὰγ: {τ ου, 5. ζὰ 
Ῥεῦβ. 846. ταλαῖινὰ ἴον ὑπριοκιοῆθ, 7ούχέ πδι 10} 5 
ΒΗ] οἢ. ἀτέετον πἀπίθῃ Υ. 1404, 

γ. 1181 ἡνύτομαν τροφαῖς οὶ Ὑγμ0ἢῃ5 Πούδη ἀστοὶ 
Ῥῆερσο, Αυῇ ἀϊοβθῃ Ὑογ5 Το]ο. ἴῃ ἀοι δ ΘαΙ οοβομθη ἀπά 
ΥοΙ οὐ τΈ1ον Ἡδηἀβο ἢν, ὑπ ἴῃ ἀθη ἀὐθράθθη 465 Α]- 
05, ΒοΡογίεϊιρ ἀπά Γαγποθυ5. δορί ἀο δορί Ὑοὺ5 
ἀεν ΟΠοθρμοῖθι . ἀπά πὸ’ Ἐοθοτιίοι 5 Ὀδιπουκί ἀἷ8 
Τιὔοκο. [Ιπ ἀον ὙἹοίουυ5 - 5ορ μα πυβιβοῦθη. Αυβσαθα 156 
ἄἀεν Αρϑιηθῦποηῃ Ζυμ οὐβίθη δῖα] νοὶ! ϑίδπάϊο αρσοθάγαοκέ 
νυοσάθη, ἄογοη Πδηαρβοθγ πορθϑύ 46 νϑηθάϊρον, ΕἾο- 
τ μ ποῦ ὑπ ΕΓ ΔΥΠοβιβοῦθη 416 οἰμηζίσθη ΦΆΘ! 6. ὈΙΟΙθ θη. 

ν. 1138 ὄχϑους νχἃβ ὄχϑαξ. νος ἔπαγ, ἯΙΚ, 65ὅ 
᾿Ιόμήνιον πρὸς ὄχϑον. 

Ὗ. 1194 1. νγὰβ ἀὰ ἀὰ [ν οἷπ παν σὰ ἀθα!! οἶ6 5 
γον φοβρυοοίιθη, τπδομίθ οἷηῃ ΠΟΌαρΘθοΟΥΘπο ον δίθη- 
ΒΟΠΘη νογβίθιθη, Ὑοοὶ. ῥεχϑὲν δέ τε νήπιος ἔγνω 
οι. 1188, ΧΥΙΙ. 82, ΧΧ, 198. τί [ὃν ὃ τὲ. 5. Ζὰ 
Ῥγομπι. 489. ἐφεμίόσω, 5. κὰ Ὗ. 617. Ζιυα μάϑοι 15 
ἂν πϊομθ ποίμνυθπαϊα , 5. ζὰ Ῥχομ, 6920, 
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πέπληγμαι δ᾽ ὑπαὶ δήγματι φοινίῳ, 
δυσαλγεῖ τύχᾳ μινυρὰ κακὰ ϑρεομένας, 
ϑραύματ᾽ ἐμοὶ κλύειν. 

ΚΑΞΆΑΝΟΩ͂ΡΑ, 

ἰὼ πόνοι 
1140 πόνοι πόλεος ὀλομένας τοπᾶν. ἀντ. ξ΄. 

Υ, 1136 Ε΄ ροίγοεπ δθεὺ Ὀΐη ἴθ γοὸπ ἐδά ΟΠ 6πὶ 
ΘΌΟΠ6 (65 σίθθέ τοῖν εἴπει 5ΈΙΟἢ ἀυγοι ἀ85 ΗςΓΖ}). ἀᾶ 
ὙγΘσθμς (65 50ὨΠἸτῆτηντα ππῖσθη {Ππ|8}}5. (τεροῃ ἀ65 οΥ- 
[4115 πὶ ὕπο! οΚεσοξα 56) τϊπιποσπα 5606] ἀπ νεγκπ-- 
ἀοβέ, Βυποῃβεῦοκθ μΐγ σὰ Βὄτοπ (ἀϊθα ἴθ πίομξ σϑηζ 
γϑυβίθῃ8.), δῦ ΠΟΥ βᾶρέ: νγὰᾶβ ἀὰὰ νὸπ αἷγ βεϊ δῦ νεῦ- 
Καπάεί Βαβὲ, ἢδθ8 ἰοῦ νεγβίϑπάθη: νύᾶβ ἀἃὰ Δ0ΕΥΓ σὑοπ 
ἀ6πὶ Ὑ οΥίδιἰα ἰπ ἀν Βδάθντδαππο βαρϑβί, ὑπὰ ἴοΐβ πὰγ Πδ1Ὁ 
γεγβέθῃθ, ἀδ5 Ὀθυηγι σοῦ ποῖ βθὴγ, ἘΠῚ Κῦιηπιξ νυ ον 
δυΐ ἀδ5 ΕὙάθογα συγῦοκ: ἀὰ ρον Καβδπάγα πη ἴῆγθη Καὶ 8- 
δθη ὕθον ἴῆγα εἰρθπθ 1856 ἰογί( γί, βρυϊοδέ ἐγ Υ. 1146 
ἑπόμενα προτέροισι τάδ᾽ ἐφημίόδω, ἀπὰ Υ. 1180 τέρ-- 
μα δ᾽ ἀμηχανῶ. ὑπαὶ Ἑδτη., Υἱοί., ὑπὸ ὕεη., ΕἸἼΟΥ. 
δερθηῃ ἀὰ5 Ὑεγβιηδαῖβ. ἴσεθεν ὑπαὶ πὸ ἄθεῃ Πϑίϊνυβ 
5. Μίαςἢ. ατϑμη, ὅ. 89ὅ. Απη. δυσαγγεῖ τύχᾳ ἰδὲ 
πῖοθέ Ζὰ ἄπαεγη ; 65 θεζίεμέ βίου δυῇ Υ. 1100 δολοφό- 
γου λέβητος τύχαν σοὶ λέγω. 85 Ζυξαπιιπεηρσοβοίζέθ 
Αἀϊεοξίνυμι βέεις {ἂν κακοῦ ἄγγους., νεῖθ οἵἑ ἀετγρ οῖτ 
οἴθη Ζυ5δηηπιδηβοίζαπσθη δυΐσεϊὅϑέ βἰπᾷ, ἘΠ ἰδῦ δ 601}- 
ἀεί νῖθ Υ. 181 κεγαγγής. Ὅεν αίϊϊνυβ ἀγάοκε ἀΐ8 
Ὑεγδηἰαβδυπο 8015. 8. Ζὶ Ῥεῖβ. 972, μιγυρὰ κακαὶ ἰ5ὺ 
τἱοιτῖσ ἀπὰ καρποὶ πἰοδέ Ζὰ 5έγοεϊοιεπ, μιγυραὶ 5ίεδέ 
δάνον Ὀἱα! βοι, νυ Ὑ. 1149 γοερῶ, οὔξν βυβθϑβέαπεϊιν 50» 
Ὑγ16 οὗἷδ οἷη τηῖϊξ εἴπθῃ δηάθεη υεγθαπάθποβ Αὐ]θοῦναυμι, 
5. Ζὰ ΡῬτοπι, 874. Ῥοοῖ ἰδ ἴθ πθ5 ΒΙΘΥ υυ ἢ ΓΟ ΟΠ ΘΓ, 
ϑρεομένας ἰδὲ ἀυγοι ἀΐθ 5 γηϊζεβὶβ ἀγοιβυ !θὶσ. ἀπᾶ 80- 
βοίαίον Οἰδηϊίν, σσοόζὰ σοῦ ἂὺ5 ἐφημίσω Βἰπσυσυάεηκοη 
δέ, 5. σὰ ΗΙΚ. 113. ϑραύματ᾽ (Εδτη. ϑαύματ᾽), 5. 
δεν ἀϊθ Εογπ Ζὶ Ῥεῖβ. 418. ὕθεθον ἄθη 1ῇἤηϊεῖν πδοὴ 
εἴποι ϑυ βίδη ἑν απ 5. ρα αὶ Ζὰ Υ, Φ067. 

Υ. 1139 ᾧ, 8, Ζὰ Υ. 1197 πόλεος Ὗεπ.; ΒΊΟΥ.; 
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ἰὼ πρόπυργοι ϑυσίαι πατρὸς 
πολυκανεῖς βοτῶν ποιονόμων᾽ ἄκος. δ᾽ 
οὐδὲν ἐπήρκεσαν, 
τὸ μὴ πόλιν μὲν ὥσπερ οὖν ἔχει παϑεῖν. 

Ἐδτπ.. πόλεως Ὑἱοί.. ννᾶβ Ὑνθηῖροῦ ρθηδι θυ ΘίγΟΡΠ8 
ΘΠ βρυ] ἢ ΐ, ὁλομέναϑς Βοοῖηῦ τἹοη το οἰησοϑοίζέ νγοσάθπ 
Ζ βεύὺπ βίαίς ὁλωμένας (ει... ΕἾοΥ.). νυθίοθβ 805 
(6Υ αἰίθῃη ΟἹθ ἢ μοῖέ ἀον Ο-Ἰαυέθ οπἰβίαπα, ὁλουμένας 
ἘΔγΠ., ὙΙοῦ,, νυϑὶοἶθ5 Εἰ πθασιιπη νου μοι αἱσὲ ννεγάθῃ ΚΠη. 
ἀὰ αἷς Ζευβίδγυησ ΤΙ ο͵]5. ποοῖν ἑονιἀδιιογῦ (5 Υ. 796 
ζ1.). νγθπη πιᾶη Υ, 1198 ὁλέϑριοι ἴῃ ἄθν συνοϊέθη 5 0106 
Ἰδῃσ δύῃ ἰδ [5ὲ,. ὑπ4 νγοππ τππᾶπ ἄρῃ Ὑ 6ῖ5 18 ͵5οῖι τηϊ 5, 
ΠΝ δυο γἹθ! οἱ οἢ τ ἈΠ ΘΥ5 Δ 861}, τὸ πᾶν. Υιοί. τοπᾶν. 

ν. 1141 ἢ, δοὶι νουθυγσιῖρ Ορίογιπρθῃ ἀ65 Ὑ δίθυβ. 
ν͵6] ΒοΙδομβέθημθ 465 σταβίγοϑθπάθῃ ζαο έν: ῃ5! πρόπυρ-- 
701 γοῦ ἀεν Βυγρ νευγϊομίθίθ, νυ] οὔθη ἀϊθ ΚΙγέβϊπιπο- 
βίγα ΟΣ (ον Βυγρ ορίεγτε; 5. διοἢ χὰ Ὗ, 80ὅ, 5. ἃδη- 
ΙΙομ65. Ζὰ ΟΒοθρι. 51ὅ. Αποὶ ΗΚ. 480 βωμοὺς προ- 
γάους. Νῖαπ μαῦ 65. δ06}} νευβίαπάρθῃ: Ζυιῃ ϑοπαΐζα πᾷ 
[ἀν ἀ16 Ερμα! ππρ ἀοὺ Ὀοΐοβεσίοη 5ίαας γϑυγιοξθίο, ννὰβ 
πον ἅδε! νυᾶγθ, ΔΘ συ ἢ} βομ νυ οἢ ἀγχοῦ οἴη ὅΠπ-: 

τοῖο υιβδιηπιθ ηβϑίζαηρ νου μοι αϊσὸ νυθγάθῃ τηδομέθ. σπο- 
λυκανεῖς 5ιθμθ τϊῦ οἴποῃ Οἰθηϊνγιι59 ἀοῚ νοη πολὺ ΔὉ- 
 ᾶησθη Καπη. 5. ἄθη!οθθ5. χὰ 5160, 100, οὐδ᾽ γομὶ σρδη-- 
Ζοὴ Ὑογίθ, ννθϑοθη 46 ἀδγὶη ᾿ἰοροπάθῃ δοίΐγοη Βοάοα- 
ἰυπρσ. 5. δαξ(ῃ, στδημι. ᾧ. 844. Ῥδππ ἰδέ σὰ ὕδθοτ- 
βϑίζθῃ: ὑϑισῃ! ο ἢ) ΒΟ] ασπίθηθ ογαβίγοββθηαθ Ζυομίνιθἢ. 

ν. 1142 {{{ ἃ]5 ΜΙ 16] ἀθθὺ νυθηῃνίθη ο'6 πἰομέ ἃ Ὁ 
(νευπϊπάοθγίθη 516 πἱοϊνέ, οὐδε μα ἴθ βἷθ ἢ10 6), ἀαΐα ποις 
αἰ ιαάί. νυυῦῖθ 516 βδίοῃ πὰρ θεϊπαοί, [{{ἰ6..- ἄπκος ἰδὲ 
οἶπο ρνδάϊοαία Πη] ον ΑΡροβιίίοη: ἀν 5] ΠρΌΪανῖα ΡῈ 
Καπη βίθμο, ἀὰ αἷθ Ορίεγαηρθη 815 εἴη Θἴαπζθθ Ζαβδπι- 
πιθηροία 50 γνογάθῃ, γυὺὶα Ζ. Β.ΎῪ. 1194 σπλάγχν᾽ ἐποΐ- 
Ἡτιότον )7έμος ἔχοντες, 1237 τί δῆτ᾽ μαυτῆς πατα- 
γέλωτ᾽ ἔχω τάδε : Θοριν, ΕΙοκίν. 180 ἥκετ᾽ ἐμῶν κα- 
μάτων παραμύϑεον. Οδφἴξεν ἢπάοί 5βἴοῃ 50 485 οἱρβηύ- 
Ἰΐοιο Ῥυδαϊοδί, 5. ζὰ ὥσπι. 417, ἴα Κῦππία διοῖ ἅθογ- 
βούζοῃ ; 818 ΔΙ(06] ΔΡΟΥ τύᾶγομ δἷθ πίομύ δἰπγθιο θη, ἴῃ 

Ι 
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1145 ἐγὼ δὲ ϑερμόνους τάχ᾽ ἐμπέδῳ βαλῶ. 
ΧΟΡΙΘΩΣ 

ἑπόμενα προτέροισι τάδ᾽ ἐφημίδω. 
καὶ τίς δὲ κακοφθονεῖν τίϑη- 
σι δαίμων ὑπερβαρὴς ἐμπιτνῶν, 1178 
ελίξειν πάϑη γοερὰ ϑανατοφόρα: 

1150 ὑρτῳ: δ᾽ ἀμ λψο: ὡ αὶ 

ὙγΘΙομ6πὶ ἘΝΔΠ16 ἄα5 Ὑογθτπι ῬΟΥΒΌΠ6}} δέδἐέ ἄθ5 Τπηροῖ- 
Β0Π816 βίβῃθῃη υτὔγάθ, 5, οθεπ Ζὰ Υ. 3571. Αὐοῖ Κὔππία 
ἀδγδυ αἷς Οοπδβίγαοίίοι τὸ μῇ πόλιν παϑεῖν ἴο!σβη, 5. 
Ζὰ Ῥοῖβ, 289, ὕδθου. νγείομε ἀρογβαυρέ σὰ Ῥτοπι. 789 
ΠΒΟΒ ΖΘ η ἰδέ. ϑ'θῃν Ζυγοὶ] μαῖε νγᾶτο αἴ6 ΕἰγκΙάσαπρ: 
δῖ σϑυγϑηγέθη ἀΡῸῚ Κοὶπ ΝΠ 6], Κοῖπα ἨδΠδ. ἀα ἀϊθ58 
Βεάδυΐπηρ νὸπ ἑπαρρεῖν ΠΟΟΝ ποθ δυβροιηδοῃΐύ 15, ὑπά 
ΘῸῸἢ ἀἴ6 Οὐηδίγαυοίξίοη τὸ μὴ) πόλιν παϑεῖν 5 μννθυ! οι 
νὸηῆ ἄκος δ δηρεπ Καπη.. μὲν δπέβρυϊομε Ζνγᾶῦ ἄθπι 
Τοϊσεπάθη δὲ, ἄοοῖ ἰδὲ αἴθ Οὐοπδέιπιοέϊοπ νεγᾶπαογέ, 8, 
σὰ 5160. 741. ὥσπερ οὖν νῖδ πὰπ, νεῖθ τ οι, 5. 
Ζὰᾷ Οδοορῃι. 92. 

Υ, 1145 τοῦ θοῦ νυν Π]6 πᾶθ. (8π ἄθπι ϑ'ομΙοΚ-- 
5816 τηοῖποβ Ὗ δέου δη 5 νυϑύππθπ ΑπίΠεῖ] ὨΘΒΠΙΘΗ 46) γγοτάβ 
Ῥ814 Ζιι Βοάθηῃ βίΐγζοη (βίθυ 8). ϑερμόνους, 8. ἅδη- 
᾿τοΠ65. χὰ ϑόορῃ. ἀπί, 88. δυο ΟΠοθρη. 968 ὑφ᾽ ἧπαρ 
ϑερμόν. ἐμπέδῳ., ντὰβ αἰέα βοιγεϊθαγέ {ὕγ ἐν πέδῳ 
δῦ, 806 ἰοῆ πιοῆξ ἰπ ἀΐϊοθθβ νουνυδπάο!, 5. Ζζὰ 5160. 
649. βαλῶ ἰδὲ ᾿ηϊγαηβιοῖν σουγδυοῃί, 5. Ζὰ Θιθὺ. 1018. 

Υ. 1146 5ἰοἢδ δηβο]θίβοπα δὴ ΕὙΠοσος μαδύ ἀὰ 
αἴ65 νουκαπαθέ, ἃ. 1. ἀὰ δέ ἐογέροίαμγθπ ἴῃ ἀδίποῃ 
ΚΊαροη ὕδθευ ἀοθῖη ὑπᾶ ἀεὶπα5 δίευ δα ΟἝβοβῖοῖ, οὗ 
1ο. σοῖο πᾶδθουθ ἀυδκυπῆς ρου ἀθπ ὙοΥα}} ᾿π ἀογ Βᾶ- 
ἀδυνδππθ υυὔπβομίθ, 5. Ζὰ Ὗ. 1190. ἐφημίσω. 5. τὰ 
γ. 617. ͵ 

Υ. 1147 Π. τπᾶ Ζυτὰν τδομέ, ἄδ[β ἄὰ 5 οι! Ππηπιάθπκϑέ 
(μι πῆπηο5 ἀθηκβί)., ἰγροπᾶ εἷη Οοίξ δἰ] Ζυβοῦννου αἴ ἢ 
Ῥοίϑ!!ομα, ἀδῖ5 (απ ἀαΐ5. οὐθγ, 50 ἀδ[5) ἀἃ δἰηρϑί 1,εἷ- 
ἤδη εἰακαιιὸ 815. ἐοἀντϊησοπά (δῖ ἀὰ ἀοθπ Ὀπέίεγρδησ 
ἼχΟ] 5 ας ΔΌΟΒ ἀδίποῃ ἴὐηίοτρσαηρ πᾶοὶ βίομ χίθιθμά 

βδνιν ἐϑι ολλολ ϑῇροο.. δας 
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ΚΑΞΑΝ4ΡάΑ. 

καὶ μὴν ὃ χρησμὸς οὐκέτ᾽ ἐκ καλυμμάτων 

ἀαγβίθ 5): ἅθεν. ἄθῃ Αὐδραηρ Ἰοάοοιι δἷπ ἴοι ἴπ Τ7ηρ6- 
νΥ 5 μος (οὐδοῦ: ὅθεν 485 Ζ161 αὐδού, ἅδον 1088.) νγὰ8 16ἷι 
ψῸὴ αἷν θα πο Υ Ζὰ γϑυπθῃμηθη νυ πβοπίθ. ὕδον ἄθῃ 

ὙοΥ 411 ἴῃ ἀον Βαάθνγαπμθ, νγογὰθ 10. γὸπ αἷν ἴῃ ὕηρθ- 
ὙνΠΠΡΠοῖύ σοίαθβοπ., 8. σὰ Ὗ. 1156). παὶ πᾶ ζυνδῦ, 8. 
Ζὰῃ Ῥγοπι, 488. καὶ παπκποφρογεῖν Βατη. υὑπᾶ ὙἹοῖ. 
δδρθη 485 Ὑοίβιμδαίβ. Ἀϊομύρ ἔθ] καὶ ἴθ θη, πὰ 
ΕἾον., Ἐδ Κοππί [οἰομθ ννοσθη ἀοὺ Αϑμμ] ΠΟ κοῖς ἀ 6. 
1ο]σοπάθῃ ϑ θα δπίβίθμθη, οὐδ βίαπα ἀπἕδῃοβ 818 (]Ο556 
δὴ δπαᾶθ, τὶ 485 νου ἃ Ππ1|15 ἀον ΤηΠπϊῖνο κακοφρο- 
γεῖν ὑἀπὰ μελίξειν δηζυζοῖρθη, Κἂπὶ θοῦ βρᾶξευ. δὴ ζ8]- 
ΒΟΠΟΡ 616 ἴῃ ἀθη οχί, δίδη παΐ οὔπο Νοίῃ καπο- 
φρονῶν ρσοδπάογέ. Αδμη]οι ΚΝ. 1034 κπαρμῶν φρενῶν. 
Τῦεῦον τεϑέναςν ταῖῦ ἄθαη Ασουδαῦ. το ΤΠΠΠΙΟΥ 5. οΌθη 
χὰ Ὗ. 1006. ὑπερβαρὴς, Βδτη.. ὑπερβαρυϑς, ννὰβ σ6- 
δθη 45 νουβπιδαῖβ δύ, πα νυδηϊρβθίθηβ ὑπέρβαρυϑς ἰιεῖ-- 
ἔβοῃ πιϊ[5έ6, νυῖς Εππι. 156 περίβαρυ, νἱἷο ὑπέρηδυς, 
ὑπέρπολυς ἃ, ἃ. Βεῖάς Ἐρτιπθη βἰπα σαὺ: δπ6 ΚΟοιμιηΐ 
γοπιὶ ϑαθδίαμναμι βάρος, νυῖο ὑπερόπελὴς, ὑπερτελη) 5 
τι. 8.» ἀἴεβα νοῖῃ Αἀ]οοίίναιη βαρύς. ἐμπιτνῶν Κῦπηΐα 
ΖνΥΔΙ ἰοἱοθύ 1η ἀὰ5 Ῥαγεοἱρίαιη ΑΟΥ 561 ἐμπιτνων νοιᾶἂπ-- 
ἀογς νγογάβῃ, νυϑίοΐο Ὗ. 156] 4, ϑῖθῦ, 741. Ῥοῖβ. 45. 
580 ππᾶά δηάοιννᾶγίβ. βίθῃς : δἰϊοῖη α16 ὙΥ Κδδηκοῖῦ 465 
(σοίίε5 ἰδ ποῦ πἰοῃύ νογὔροι, ἀθ β δ} δύ 485 Ῥγᾶβθῃϑ 
πο δηζυϊαδύθη 9 5, οὔθη Ζζὶ Ὗ. 909. [Ϊπ Οδορρῃ. 954 
γυναικείοισιν ἐν δώμασιν βαρὺς πιτνῶν ἀτῦοκέ 65 
4'ς ΟἸ ΘΙ Ζοὶ εἰ ρ κοῖς ἀθν Ἠδηά!υπρ αὰ5, μελέδειν ἰδ ταῖέ 
σιαποφρονγεῖν ἀαγοῖ Κοὶπα δον τον μῆς ψϑυθυη- 
ἤδη, 80 ὅδ [5 δἷῃ Λβγυπάθίοῃ βία (βηἀοῦ ; οὐδν 65 βίθις Γὰν 
ὥστε μελίξειν, ννῖο Ὑ,. 1286 : γοερὰ 5(ομὲ δάνθγθἸΔ 1850}, 
5. Ζὰ Ὗ, 1190. ϑαγατηφόρα δτη, ἴθεθεν ὠμηχανῶ 
χαϊύ ἄθπι “Αὐουδαίίντβ ψ ΘΓ. Ὑ71012, ἔν. Ἡογακὶ. 498 
ταῦτ᾽ οὖν ἀμηχανοῦμεν. 80. ἀιοι ἀπορεῖν Ἠοτοδοί, 
4. 119. ΤΠ υκγά. ὅ, 40, ἩδοϊπάοΥῖ σὰ ΡΙαί, Κασδίγὶ. ᾧ. 

57. Ρ. 88 (4009. δ. 

Ὑ. 1161 ἢ, υμὰ ἄοοῖι νυνἱἱκὰ ἀογ ϑργαοῖι Ὡλομέ πιϑὶις 
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ἔσται δεδορχῶς νεογάμου νύμφης δίκην" 

8015 Ὑ γΒ  Π απ σοπ ὈΠΊΟΚοπ ( ἀυγοι ἄθη Θεῖον β᾽ομέθαν 
ΒΟΥΣῚ }5 ΘΟἷποὺ ποιυνουπδηϊίοη Βγαὰΐ σ᾽θῖοῦ, δε ϑδἴπῃ 
δι; ἀπά ἀοοἢ νυῖγά 9.85, νγὰβ ἴθ σεβᾶρί Β6θ6, ΠῚ ΠῚ 8 
ἄδη Τὰρ Κοιππθη ππᾶ γογνγ ΚΙ] νογάθπ, καὶ μὴν» 
5. τὰ Ῥεῖβ, 9258, ὁ χρησμὸς 5(εμέ οδ]εοξίν ἔν : ἀδ5 
Ὑογϑυξροβᾶσίθ, νγὰ5 Ὗ. 1186 ἀυτοῖ τοῦδε πήματοξ 
αυπσεάγοκι νεῖγὰ, 850 λόχος υπᾷ ἔπος οἵί, ἔσται δε- 
δορηως 6Υ νεῖγά βἰομίθαν βουπ: ἱπέγαπϑι εν νυ 'ἱπ ἄθῃ 
ῬΙπαδγίβοιθη Αὐυδάγοκεπ τὸ Ἀλέος τηλόϑεν δέδορξε 
υπα φάος δέδορκε. ---- νεογάμου νύμφης δίκην, ἄδππ 
616 ῦπρο Ενδα νγυγάθ ἄθπὶ πη σοη ἘΠΠΘ πα ππ 6 νϑυβο  οἱοῦς 
Ζυσοίθηγί, οὐδν πϑοὴ Βεῆπάθπ γοπ 1Ππὶ ΠΣ ὙΘΓΡΊ. 
ξὰ Ῥεοῖβ. 829. 1υκίδη ὅσ ΡροΒ. Ὁ. 406 ἐν δεξιᾷ μὲν 
εἰσιόντων αἱ γυναῖρες ὅλον τὸν πλιντῆρα ἐκεῖνον 
ἐπέλαβον, οὐκ ὀλίγαε οὐσατι, παὶ ἐν αὐταῖς ἡ νύμ- 
φη πάνυ ὥπριβῶς ἐγκεπαλυμμένη ὑπὸ τῶν γυναι- 
κῶν περτεχομένη 5 ῬΒαγπυΐοβ ἴῃ ἀον ϑεωρίᾳ περὶ τῇῆϑἌ 
τῶν ϑεῶν φύσεως ἵπ| Ῥοβεϊάοῃ : : τας δὲ γαμουμέναξ 
γύμφας καλοῦσιν ἀπὸ τοῦ νῦν πρώτως φαίνεόσϑαι, 
ηιρυπτομένας τίως. Αἴὰ ανϊξέοεη Γαρσα οὐδ πϑοὴ ἀθῦ 
ἨοοβΖεῖύ ἀυγἕία βι οι ἀϊ6 Ἰυπσο ΕἾαα πάθῃ ἀπ θγβο  θιογί 

Ζεῖσεπ; υϑυρ]. Ἠεβυοιοβ : ἀγαπαλυπτήριον" ὅτε τὴν 
γύμφην πρῶτον ἐξάγουσι τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, νοθεῖ 
1. Οἰθβοθθηκο σοιηδοῖμῦ νυυσάθῃ, ππηὰ οἷπ ϑοθμηδιβ βίδίί-- 
ξαπά, 5. ϑυ1άδ5. Ηδτγροκγαίϊοη πὰ ΔΒεξῥεγε ατιεεαοέα 
(ρ. 900 υπὰ 590) ὈΠίρυ ἀναπκαλυπτήρτια, 800} ῬΡο ὰχ 
|| 5.590 οὐ γὰρ μόνον ἢ ἡμέρα, ἔν ἡ ἐκπαλύ- 
πτεῖ τὴν ψύμφην, οὕτω (ἀναπκαλυπτήρια ) καλοῖτ᾽ 
ἂν. ἀλλὰ παὶ τὰ ἐπ᾽ αὐτῇ δῶρα, ὑπά Ευρβοσίοι 
δεῖπη Βομο Ιαδύ σὰ Εν. ῬΗοΐπ, 688 (682) τήν (Θήβην) 
ῥά ποτὲ Κρονίδης δῶρον, πόρε Περδεφονείῃ, Ἐς γα- 
μέτην ὅτε πρῶτον ὁπωπήδασϑαι ἔμελλε, Ἰνυμφιδίου 
δπείροιο παραπλίνασα παλύπτρην, ντοζὰ πιδπ Ρ]αΐατοι. 
Τίποὶ. 10 τὴν νῆσον (ΣΕ:κελίαν) ἐν τοῖβ γάμοις 
ἀναπαλυπτήριον αὐτῇ (τῇ Κόρῃ) δοϑῆναι, ἀαπὰ Ὁϊο- 
ἄοτ. 5ΙΚεὶ. Ὑ, 2 ἔνιοι δὲ τῶν ποιητῶν μυϑολογοῦσε 
κατὰ τὸν τοῦ Πλούτωνος καὶ Περσεφόνης γάμον 

δνν στ ωα,. 
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λαμπρὸς δ᾽ ἔοικεν ἡλίου πρὸς ἀντολὰς, 1180 
πνέων ἐσήξειν, ὥστε κύματος δίκην 

1105 χλύειν πρὸς αὐγὰς τοῦδε πήματος πολὺ 

ὑπὸ 4ιὸς ἀνακάλυπτρα τῇ νύμφῃ δεδόσϑαις ταύτην 
τὴν γῆσον ( ΣΞΕιπελίαν) δἱπσαϊάσει πη, 

Υ. 1153 ἶ 61} ΔῈ βομοίπῦ δὲ σβϑρϑῃ ἀδὺ 0 ΠΠ8 
Αὐυΐραπρο Ὀγαυβοηά οἰπΖυτίηρσοη., ππὶ οἰποὺ ΕΒ] τ σἰθῖοῃ 
ἴπ Ὑογ δ Π|15. χὰ ἄδη Αὐροπ ἀϊοθοβ ὕΠπ|61} νγοῖύ ππθ ἢ 
Ζὰ πῦγοη, θοῦ 5ίπη δύ {οϊσοπάθυ : 105 Ὑογδιιβσοβαρσίθ 
ΑΌοΙ τυὔἱνὰ αἷς Κιαν ἀπὰ ἀθυῦ!ο ννογάθη. ὑπᾶὰ Ζνγαῦ 

ΚΙΆΓΟΥ πα ἀθαί Ποὺ 8415 αἰ δυΐσοῃθπάθ ϑοηπθ ἀυγοὶ 
485 ΘΟ μὸν. πἰοδύ ἀυσγοῖ ἀὰ5 Οἰδβϑισῃ: 50. νῦῖθ τᾶπ Δ00} 
ἀδ85 νυορομάβ ἀπὰ Ὀγαυβοπάς δίθου ἤῦγοπ Καπη, νγθηῖ 
ΙΩΒ 65 800} πἰομύ 5᾽θῃέ, Εὖ θοΖιθῃΐ βίοι 165 δα ἀδϑ5 
ἘοΙσοπᾶθ., νγο ἀθν δοῦν Ὗ. 1316 Εἴ, ἀὰ5 ΘὝβοιγοῖ 468 
ψευνυυπἀθίθη Αρσαιιθῆποι Πόγί, πὰ νὸμ ἀοΥ ΚΙγίαϊπιπα- 
δίγα ἀἴθ Βοβοῦγοι απο ἀθ5 Νίογάθβ νϑυπίπητηΐί, οἢπο ἀ6π- 
Β6Ιθ6Ὲπ ρθυβομιοἢ τῷ ἀηζΖυβοῆθη, γδέ βρᾶϊξοσ Κῦιηπηΐ 
ἀππη αἴθ Ιμϑομθ ἀθ5 Κδηϊσθ, 50 νγῖ6 αἴθ ἀ6Γ ΚΚαβαπάγᾶ 
χιι (Ἰαβιοῃί, 5. Ζὰ ΥὟ, 1345. 5, δύοὶ ζι Υ. 1212, λαμ: 

, πρὸθ 5Βίεμέ ρτοϊερίίβοι ἂν ὥστε λαμπρὸς γίγνεσϑαε, 
80 ἀαἴβ οὐ 86}} ἀπά ἀθυίοἢ νυϊγά, λαμπρὸς ἡλίου πρὸς 
ἀντολῶς ἰδὲ σὰ νουθίπάθη ἀπᾶ Ποῖδύ : ἢ6}}, ἵπι Ὑδγρί οι ἢ 
γηῖϊῦ ἄθὰ Αὐΐρσαπρ ἀ6Γ ϑοπηθ9 50 ἀδΐ5. ἀϊ6 δυΐσοῃθηάθ 
ϑοηπθ ἴπὶ ΨΥ  οῖοἢ τη ἀογ Ἠοαησ ἀπὰ ΘΘυ οἰ κοῖς 
α65 γογδυβσοβασίθῃ ἀυηκοὶ σὰ ΠπΘΏΠΘη ᾿ἰδύ, Κ. ἅθογ 4195 
δ6ὲη Οεῦτγαυοι γοη πρὸς Μαί(ῃ. Θγαϑιπμ. ᾧ. 591], 7,9 
ἩθεΙηΔΠΠ5 ὙΙΡΟΥ ἢ. 606. Ῥᾶδβονβ ΥΥ ὀγίθυ θο ππίρϑυ 
πρὸς πεἶΐ θαι. Ἀδον τον Ο. 95:6. 50 ἀρ 800} Υς 
1158 πρὸς αὐγὰς τὰ γοιδέομθῃ, ἡλίου πρὸς ἄντο- 
λὰξ ρειρβγαβίίβοι βίαι πρὸς ἥλιον ἀνατέλλοντα. --α 
πνέων αἰμιμοπᾶ, ἃ, 1. ἀυτο αἷς ϑίμπηπι, ἀυγοὰ ἀϊΐθ 
Τὸπο ἀ65 νεϑυνυυπάθίθῃ Αβδπιθπιποῃ, ᾿ 5, Ζὰὶ 5160, 82, 
ὥστε κλύειν (ννὰβ πίομύ ἴῃ κλύδειν Ζὰᾷ νογᾶπασγπ 150) 

80 ἀαίβ πιὰπ μόνε, 5, ζὰ Ῥεῖβ. 16]. τοῦδε πήματος, 
πδι]οῖ τοῦ χρησμοῦ. 5. τὰ Ν. 1161. ίοβου Οϑηϊ- 
νὺβ ᾶπσο νοι κλύειν ἃ0. μεῖδον βίοις δάνεγυϊα οὶ, 
ΟΜ. οἵ, 



220 ΔΡΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

μεῖξον᾽ φρενώσω δ᾽ οὐχέτ᾽ ἐξ αἰνιγμάτων. 
καὶ μαρτυρεῖτε, συνδρόμως ἶ ἴχνος καχῶν 
δινηλατούσῃ τῶν πάλαι ; πεπραγμένων. 118ὅ 
τὴν γὰρ στέγην τήνδ᾽ οὔποτ᾽ ἐκλείπει χορὸς 

1160 ξύμφϑογγος, οὐκ εὔφωνος" οὐ γὰρ εὖ 
λέγει. 

Υ. 1180 νεγβίδπαϊσοπ ( 6 θἤγθη) τγοσάθ 1οἢ ΔΡΘΓ 
(ἀδπη} πίονέ ππρὴν ἀυσγοῖ Βδίῃ56ὶ, ἃ. 1, ἀᾶπη υυϊγᾷ δυοὶ 
τηοῖπθ Ηαάθ Κεοὶη Ἀβίῃ56] πιθῆγ βϑυη. 

Ὑ. 1167 ἢ, δυοὰ βέπιης ἴῃθγ Ῥεῖ ἀογ Θοιγιίί τὺν 
ΘΟδσγιε αἴθ ϑὅραν (ἀϊθ Ε᾿σο, ἄθῃ Ὁδηρ) ἀον {96 061{Ππ8-- 
ίεπ διιβυυογπάθη., ἄοὺ ἰᾶπρϑβέ νυ ο]τδοπίθπ, Καβάπαγα 
ὙὙ1} ΙΠΥῸΡ ὙοΥΒογβασαπσ ἀδάθγοῃ Οἰδαθοπ γνουβομδίϊθη, 
αΔΙ5 βἰθ βίοι δὶβ ἀεβ Ὀδγοὶϊίβ πὶ δυβα ἄθὺ Ῥεϊορίάβθη 
ψογρείαιϊοπθη Κυπαῖϊσ Ζοῖρέ. ά556 106 {δ ῬΓοιπθίμθυβ 
1πη ΕΓ δἰθι ομπαπῆσοεη γαρδαϊο Υ, 826 Πἶ, Το ὈΥΡῈΠ5 
δμαίίς 65 ἀθὺ ΟἿΟΣ βοόβοῃ ονεῃ Υ. 1164 ἔ, Ζζὰ δυκβϑηπθη 
ΘΈρεθεπ, ἀδίβ αἴθ βθῃουῖπ 416 ΘΟ βοιοδές ἀοὺ Ῥεϊορίάθῃ 
Ζ Κοππθη βοπεῖπο, συγδρόμως Βοιγιες Βαϊξεπᾶ, Ῥερίοῖ- 
ἰεπά, ἔχνος, ἅδη ΠΠοἢ ΗΙΚ. 986 ἔχνος φρενός. ῥινηλα- 
τούὐύσῃ οὗπε ἀγέκεὶ οὔδϑὺ Ῥγοποηθη ᾿πδομξ ἀϊς Ἐδᾶθ 
8}]σοπιθῖη.. Οὔ ΟΣ] παίγοῖ πὰ Καβδπάγα Ζὰ νεγβίθ θα 
ἀδί, δεγρὶ. Ῥγοῃ. 991 : ΗΙΚ. 617. 768: Ῥεῖβ. 8954: 
ππίεῃ Ὗ. 125]. 18ὅ8, 1648: Ομοορῃ. 79. 971. 281], 
ΒΩ27, 1018. 1032: Ευπ. 78. ὙΥἹἱοί. ῥινηλατούσης, 
γγὰ85 815 ΔΌΒοΟΪ ον Οδηϊν οὔπο δ θοῦ δυολ Ραβίθμθῃ 
Καπη, 5. Ζὰ ΗΚ. 11. 

Ὑ: 158 γὰρ πὶ Απέδηρσο (οὺ Ἐγνζᾶμιαπρ, 5. σὰ 
Ῥτοη. 648. οὔποτ᾽ ἐκλείπει νουϊᾶῖβε, υυῖβ ἔγῦμον πἰ6- 
γηδ 5. 50 8πὸ Ἰείχέ πῖομέ: 5, ζὰ Ῥγοπι. 99. χορὸς 
ὑγὰβ οὔεη Υ. [088 στασις υπὰ Υ. 1102 κωμοξ, 5. Ζξὰ 
Ξυ. 1985. 

Υ. 1160 οὐῆ εὔφωνος ΟΌΥΥΟὮΪ πἰομδέ Οΐε5 5'π- 
δεπᾶθ. 916 Ῥγοτίε οὐ γὰρ εὖ λέγει οὐκ ᾶταπ πῖομέ 
ἀὯδ5 ὙοΥΠ ΘΙ σθῃοπάθ., βοπάθγῃ θης μέθῃ εἶπ Ἐπέβομα ]α!-- 
δύῃ, δαῖ5 ἄεγ Εἰμπθηϊάθποιον οὐλ εὔφωνος δεπᾶππέ 
νοχάθῃ ἰδί, Ἐπ Ἰθρὲ ἀδυὶῃ : ΣΟ δργθοῖΘ πᾶμη! ἢ} ννῖθ 
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καὶ μὴν πεπωκώς γ ὡς ϑρασύνεσϑαι πλέον, 
βρύτειον αἷμα κῶμος ἐν δόμοις μένει, 
δύσπεμπτος ἔξω συγγόνων ᾿Βρινύων. 1190 
ὑμνοῦσι δ᾽ ὕμνον δώμασι προσήμεναι 

110 πρώταρχον ἄτην" ἐν μέρει δ᾽ ἀπέπτυσαν 
εὐνὰς ἀδελφοῦ τῷ πατοῦντι δυσμενεῖς. 

65 ἰδέ, 50 τηὰβ 10 πδη]1οἢ ἀογ ὙΥΔΒΥ ΠΟΙ. σοιιᾶ [5 1ῃπ 
ΠΘηπΘη. (ϑ. δένναβ ἅδη] 1ο 65 σὰ Ὗ. 1177, 1198, 1539, 
δῦοι ΟΒμοσορι. 9500 1., Ῥτοιι. 338, ἵπμι, 114. 

Υ. 1161 ΠῚ απᾶ νυδμν! οι, πδοιάθηῃ δύ σοίγαπϊοη, 
50 ἀαΐβ οὐ Κὔμη ἰδὲ πιθγ, τπθηβ οὔ οἢ6 5. ΒΙαύ, ὈΙοΙδέ ἀ6Κ 
ΘΟ ναι 'ἱπὶ δὰ 815 βοῆνυθι ἢϊπδυβΖαβοΙ 5 ΠΟΥ ἀοὲ 
νου βο νυ δίογίθη Εὐγπηγθη. [016 ᾿υγϊπηυ θη δα τβ θη 5108 
τϊῦ ἄθι ΒΙαΐα ἀ65 Εγου θοῦ. 85. σὰ ὕσμῃ, 178. καὶ μὴν 
πηα ἐγ νναῃν,, ππᾶ νυϑῃν! οἢ., οὗς ϑρασύνεσϑαι πλέον 
{ὺς: ὥστε ϑρασύγνεσϑαι πλέον, 50 ἀαΐβ, 516. ποοῖῦ {τοῖοὺ 
Β'ηά, 5. Ζι Ῥοὺβ. 8032. μέγει [ᾧγ μενεῖ. ἴθ ον ἀδ5 
Ἐπ αΐαγαπη πὶ ουμουβαραησθη 5. Ζὰ Ρέομι. 17]. δυσπειμι- 
πτος ἔξω, ἀὰ 65 οὐδ ἄβθῃ) Οὐθϑίθβ πὸ Ἡ ]6 465 Αρο]- 

Ἰοῃ ὑπὰ ἀθι Αἰμοπθ ροίδηρ, 85. 416 ᾿πυπιηθηϊάθη. ἈοΥ 
Θεϊᾶν συγγόνων ἙἘριννύων ροιῦτε σὰ κῶμος ἀπά 
βίθύ πδοβαγ οΚ 1ο δὲ Εὔπάθ 465 ϑαΐζορ, Ψεχρὶ, Υ, 
1908 ἢ, 

Υ. 1164 5. ἄθεον ὑμνεῖν πϊὸ εἰποπι ἀορρο!έθηῃ Α6- 
οὐδαίϊνυβ χὰ ΗΙΚ. 908, υπὰ ἅλεγ ἀϊα εγθιπάσηρ ἀ68 
Ῥυᾶβθηβ ὑπὰ Αουϊδίαβ ζὰ Ῥέοῃ, 809, Ἐΐ ᾿ἰδύ 806. ἀδΓ 
ἘἸαοῖ- ἀπά Βδοπορσοβδηρ Ζὰ γουβίθῃθη, 5. Ζὰ 5160. 848, 
δώμασι προσήμεγαι ἀδ5 Ηδυβ Ὀδάτδᾷηρομῃά, 5. ἀμ] 1οἶ6 5 
ζι ΗἾΚκ. 627. 

Υ. 1166 πρώταρχον ἄτην ἄοπ ἀγδηΐάηρ! ἤθη ΕἾ6- 
νοὶ], πᾶμ!οἢ ἄθη ΕἾὟΘνοΙ 465 Ῥϑίορβ δὴ ἄβθὰ ΜγγΕ 1105, 
5. δορὶ, Εἰοκίν. 804 11ἴ,, Επν. Οτοβί, 991 1. 1546 {ἢ 
Τῃ ἄθη Ὁδοθριιούθη Υ, 1074 {Ὁ θδρσίπηθη ἀϊθ ΕἾαν οὶ τηϊέ 
ἄθπι Μίογαθ ἀον Κίπαον ἀθ8 ΤΠγαϑίθβ., 5. ἀαβοιθϑί. ἐγ 
μέρει ἴθ ἀδν δι μβεπέο! σα, αἰβάδπη, 5. Ζὰ ΥὟ, 328. 

Υ. 1186 ἀκ5 Βοίξ ἀθ5 Βιιιάθιβ [ ἄθῃη Βείγοίοσ 
ἐοϊπάβο!ῖς (γϑγάθυ]10}}}. ἂν 1, ἄθῃ ἘΠΘΟγαοΝ ἀθ8. ΤΉ γο-. 



990 4ΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

ἥμαρτον, ἢ τῆρω τι τοξότης τὶς ὥο; 
ἢ ψευδόμαντίς εἰμι ϑυροκόπος φλέδων ; 

119ὅ 
ἐκμαρτύρησον προὐμόδας τό μ᾽ εἰδέναι 

1170 λόγῳ παλαιὰς τῶνδ᾽ ἁμαρτίας δόμων. 

ΧΟΡΟΣ. 

καὶ πῶς ὧν ὅρκος, πῆμα γενναίως παγὲν, 
ἡξέοι ερνεδι ἐς ρου τ τσ σου 

Βίεβ5 πηϊύ ἀ6Γ Αεγορβ, ἄθὺ δίῃ βεῖπε Βγιάθιβ Αἰγϑαβ, 
Ὑγθ Ομ θυ, ὑπὶ 5100 Ζὰ γᾶοδοπη, ἀθπη ΓΗ οβίθϑ ἄθββθη οἶρθπθ 
Κιηάθν. δἰβ ϑιρεῖβαε νογβείζίθβ:1Ἡ Εὶ5 ἰδέ Κατ ΠΣ ΣΤ ΘΠ 
ἴῦγ : ἄθῃ ἘΒΘΡγαΟΝ ἀπά ἐἀϊΐε Ἔδομα ἀδξῶν ἀσγοῆ ἅδη 
ΚΙπάδειηογά, Καβαπᾶγα ἀθαξθέ πὺγ 8η. 

Υ, 1167 Γϑμ!6 ἴοι, οὔου Παθ᾽ ἴσῃ οἰπίσοπ Β΄ ομδνῆ- 
ὈΠΟΚ εἶποπὶ ϑομαίζεη οἰδῖο ὁ τῆρω τι 5. Καπῃ δἷιοἢ 
ΒοΙβθη : μΒ8 06 ἴοῃ ἀδθαὶ δἴνναβ ἴπθ Απρο, Ζίοϑίβ ἴθ ἀαδοὶ 
δυΐ οἴνναβ, θθγ κι ἢ ἶσα ἴοἢ δένναβ ὃ Αθμπι ἢ σκοπεῖν. 
ϑηρῶ τι Ζὰ ἅπάδγῃ ἰδέ πίομέ ποίησ. τοξότης τὶς ὡς, 
Β. Ζὰ ΥὟ. 616. ΄ 

Ὑ. 1168 οὐδὺ δἷπ ἴοῃ εἶπα 1, σεπργορηθεϊπ, εἶπ 
(παν ΚἸορίεπάς ϑομυνἐζουϊη ὁ ϑυρορόπος, ἀπ πᾶπιϊοῖ 
Ζὰ Ὀείίεἰπ.. 5. Βίοπιῆθι ἃ Ζζὰ ἃ, δέ. Ἀδβη]οθοβ 5. ἀπέοπ 
ἮὟ, 1946 ἔ,, ϑορι. Οἱά. 887 2 

Υ. 1169 ἐκμαρτύρησον (τη. καὶ μαρτύρησονγ) 
προὐμόδας οἷεν ἀδ5 Ζεϑυρπὶ!β γοπ ἀϊγ, πδομάθπι ἀὰ γουῆθῦ 
δϑβοῆνγογεπ, ἃ. ἴ, θαζθασε 65 ἀυγοι εἶπ νουβογρθῃθπάβ 
ἘΠἀεβίογμμει., ἀθγρ]οίομεπ 7. μὴν ἰδέ. γεγρὶ. βόρῃ. ΕἸ. 
41 ἄγγελλε δ᾽ ὅρκῳ προστιϑεὶς, Ὑταοῖ. 497 ἐπώμο- 
τος λέγων. ΚοΙ. 1637 πατήνεσεν δρκιος, Απέ, 306 
ὅργιιος δέ ὅοι λέγω, Χεπορίι. Απαρ. ΥἹἱΙ, 8, 9 ὁ δ᾽ 
αὐτῷ ἐπομόσας εἶπεν, νεγρὶ. Υ11, ὅ, ὅ. 8. διοὴ Ζὰ 
Οδμοερῆ. 86. 

Ο 1170 λόγῳ παλαταὶς ἄϊε [ἂν ἄϊ6 Ἐτνζᾶμαπρ 
]έοπ, αἴθ δέ ζὰ διζᾶῃιθηάβθη, νγὰβ παλαϊφάτους, 5. Ζὰ 
Ὑ. 106], οάδγ ἀΐβ 'ἴπ ἀθὺ ϑδρβ δἱέβπ. [π ϑορῇ. Οἱά, 
1396 τὰ πάτρια λόγῳ παλαιὰ δώματα 5οβεϊης λόγῳ 
Ζὰ πάτρια κι: σεἰβόγεη, 

Υ, 1111 1, υπὰ νΐβ σοῦ! τιδοιία εἷη Εἰὰ αἰννγαϑ 



ΔΡΓΡΑΜΕΜΝΩΝ. 229 

παιώνιον γένοιτο; ϑαυμάξο δέ σου, 
πόντου πέραν τραφεῖσαν ἀλλόϑρουν πόλιν 

1200 

“υρεῖν λέγουσαν, ὥσπερ εἰ παρεστάτεις. 

Ὧδ5 σϑβο ΒΕ ΠΠ0ἢ. οἰπσθννυσζο! θ Ὁ97π|}8}} Ποι]θπμ65. νγοῦ- 
ἤδη ὁ Εἴη Εἰὰ νοη πποῖποὺ ϑοῖΐθ, ἀδΐβ ἀἃ πιϊύ ἄθη οῖ- 

ΤᾺ116η ἴῃ ἄθῃ δυβα ἀον Ῥεϑοριάφη θοκδηπί Ὀἷδύ, Κῦππίθ 
ἄοοῖ ἀα5 ἴπ ἀϊοβοι Οἰθβοδίθοιίθ οἰ ρανναγο!έθ ἀπὰ ἔδβε 
θερτυπαοία {Ππ|61}} πιο πθῦθπ, ἀπ ννᾶγο ἀδἢθυ ἀπηδέ{Ζ, 
πῆμα ἰδ πιομέ ἴῃ πῆγμα σὰ νεγᾶπάθγη, γενναίως [ὃν 
ἐν γένει. παιώνιον (τι. πατώνιος) 5βίθῃξ ΒΊΟΥ 815 
ἌοΥθα]6 τϊῷ ἄθ Αοσουβαίνυβ9 5. Ζὰ Ρέοῃ. 906, Ἐπ 

Κδιμπαΐ πϑι] το νου πατῶν, παιὰν ([ν πατάων), νυ6]- 
οἶἰαβ οἰ σθηῦ! οι Ῥαγοῖ ρα οἶμθβ αἰΐθπ ὙγῸ πατῶν βἰηά, 
5. Ζὰ ϑ'ορῇ. Οἱά, 1130, ὕδσεθου. ἀδ5 Νουΐγαπι ἱπ Ῥτἃ- 
αϊοαίς 5. Μίδας. αγϑιημπι, ᾧ. 457. 

Ὗ. 1179 4. 1ἴοἢ νυαπάθγα ᾿πῖοΐ ἈΡΟΥ ἅδον ἀϊοὶ. ἀδι5 
ἀὰ (μᾶιη!160}}}) 6 ηβοῖ5 ἀ65. ίθθυθβ δύΖζορθῃ ΖῈ δἷπϑὺ 8Π- 
ἀεογβγθάθπάθη ({τοηάθη.) ϑίδἀάς σούδάβ βρυϊοβέ, νυῖθ 
ὙγΘηη ἀὰ Ζὰγ 0616 νυᾶγοδὺ (ἄδζα σοιογίθβ, 815 νυᾶγοβ 
ἀὰ οἷπο [π]ϑ πάθη). ἴΠθῦοϑν αἴθ ϑδομθ νϑῦρ]. Υ, 1997, 
νύ! 6 β06|16 βίο δα ἀἰθ ἀμϑυῖσο θοΖιθξ, [6 θ6γ ϑαῦυ- 
μάξειν πιλ ἄθπι ἰδηϊεῖν 5. Τοππορ αὐ Ῥλαίεν. 6ρ. ῥΡ. 
84 ἔ. 64. 7105... υπὰ Μαίίῃ. τδαππι. ᾧ. 517 ΄τηἱξ ἀογ 
Αππιθυκυπρ : 5. δυο ἀπίθη Ζὰ Υ, 1972. Νίδη Καππ δυοῇ 
πόντου πέραν --- παρεστόάτειξ αἷ5 ΟΡ͵εος χὰ ϑαυμάϑωῳ 
ΔΠΒΘἤ6 πη, πᾷ ἀδογβθίζοη : ἴοῃ Ὀθνγυπάθγθ 806. δὴ ἀΪ, 
ἀαῖς ἀὰ ---α Βρυϊο δέ, ἔθεον ἀδθ δὺ8 σοῦ Ζὰ τραφεῖ- 
όαν --- κυρεῖν λέγουσαν ἰπξυσαάοηκοπάς δὲ 5. Κορ. 
ΚΟ]. 87 1; οὔθη Υ. 926 ἢ, 84 ἔ,, 901 ἴ,; ΟΠοθρῃ. 
150 ,. 1040 ἔ,: ἔπη. 801] ἢ, 859 {ἴ: Μίαϊεἢ. Οὐαπιπ. 
δ. ὅ80, πῃ. Οὗ δυοὶ Ῥέομι. 916 ; 5. ΒΙοιιῆθ! ἃ 485.. 
δυο ποὺ ἀδ5. ἔπαγ, Αἰιθ5. 107 ἴ 2 ϑορῇ, ΕἸ. 8ὅ Η, 
γοϊ!πιδπάϊο Θορὶ. ΚΚο]. 765 ἢ, ἀλλόϑρουν Κδηπίε δαοὴ 
2. τραφεῖσαν φοζορθὰ νγογάθη: ἀδΐβ ἀὰ ᾿θηβοὶίβ 465 
Μδθῦοβ δὐζοθθπθ 88 ἃπαογργθάοπάθ Ζὰῦ δία βρυϊοϊβέ, 
106 Ὀτῖρσθηϑ Καπη ἴπδὴ 65. νοὸὴ ἄδν ὈΪοβθη Ὀ᾿ΔΙ εΚύνογβοιίθ- 
ἀθη οὶ νθυβίθμθη, 8. σὰ δ΄. 71, πόλιν Βυγρειβοϊιαῖι, 
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ΚΑΞ4Ν49Ρ ά4. 

1170 μάντις μ᾽ ̓Ζπόλλων «τῷδ᾽ ἐπέστησεν τέλει. 
προτοῦ μὲν αἰδὼς ἦν ἐμοὶ λέγειν τάδε. 

ἸἈΧΟΣΟΣΞ. 

μῶν καὶ ϑεός περ ἱμέρῳ πεπληγμένος ; 

νυνὶ οἵί, λέγειν τῶ ἄρπι Ασουδβαίνιβ Ποϊίβέ ΠΟΥ : ΖῸ 
ἘϊπΠοπὶ γεάθη. νυ ΟΠοθρη. 451 σέ τοῦ λέγω, νγοζὰ 
θἰβννθῖ!οπ ποοῖν εἶπ ᾿Ἀοουδδίγα5. ἐγϊεέ, γευρ]. Ὗ, 282 σέ- 
λας παραγγείλασα μαπκιστοῦ ὁκποπὰς. Ἐππ. 408 ἢ, 
πᾶσι δ᾽ ἐς κοινὸν λέγω. --- ξένῳ, ὑμᾶς τε, 1Π1δᾶ, 
9, 58 ἔ, πεπνυμένα βάδεις ᾿Δργείων βασιλῆα, ἴκ81- 
Ἐπιδον: Ηγπιη. δυῖ Αγίεμϊβ ὅ τάδε προσέειπε γονῆα; 
80 σφὲ τάδε προσελέξαο. Μοἢν 5. Ζὰ ϑορῇῃ. Κοὶ. 1398 
τἀπᾶ ἴῃ δίαςἢ. ατϑηῃ, 8. 416, α, πῃ. 1, 16 Ὑγογίθ 
ὥσπερ εἰ παρεστάτεις ἀανῇ τιᾶπ πίοι νουβίθμεπ: 815 
γύθηπ ἀὰ ἄδη ογίδ! 6 η θαι σανυγομηξςᾷ μδξίοσί. γῦρο Υ 
Κοπηία βίοι ἀθὺ (ΠΟΥ ΚΟΥ πιοῆδ νγυυπάθγπ, ἀὰ 165 δὴ 
οἷποὺ Ξϑ'ϑῃθυῖπ, 815 νυείοῃθ ον ἀἰα αβαπᾶγα βοῆοη ἀυγοῖ 
ἄξει Κυΐ Καππία (5. Ὗ. 1069 ξ,.)). ποδί ῬΥυπά θυ θαν θα 
ἰδέ; ὙΥῸ0Ὴ] ΔΌ6Υ ἀαγῦθου.. ἀδίβ βἰθ αἷβ Εἰγοιηθ β'οι ἴπ 
ἄογ ϑργδοῖθ γοὸπ ἀθῃ ΕἸ οἰπιϊδοιθη πῖομέ ἀπίθγβομοι θῇ 
(5. Ν. 1020 ἢ... 1050 ἔ., 1032 4.). 

Ν, ἽΝ ΘΖ ΘΕΣ γυδμιγβαβοπᾶς ἌΡοΙΙοη βίρι!θ. τηϊοΐ 8ἢ 
ἀἴο5 65 Οεξομᾶϊξε, ἃ. 1. σϑυ!θὴ την ἀἷα Ο'806. 50 Ζ το- 

ἄβη. τῷνδ᾽ ἐπέστησεν τέλει νεὶο ἱἐφιόστάνει τινοὶ πρά- 
γμαόι, νγῶ5 510} ὀίίεσ ἢπαοί, τέλος Θιεβομβᾶϊζε, 5. Ζζὰ 
Υ, 886. 

Ψ. 1176 νογἄδπι νυϑηϊσϑέθεῃβ βομᾶπιέβ 10} τηῖ οὐ, α16- 
865 Ζὰ φεβίθῃθῃ, ἀἃ 65 εἷπ Βδνυεὶβ βεῖπεὺ [1606 Ζὰ ΙΗΪΓ 
ταῦ; ἀοοῖ ΚυΓΖ νοῦ τποΐπϑπ Τοάθ, ἀπά ἀἃ Αρο]]οη τ]οἢ 

γογάουθεπ Ὑ}}}. σεβέθῃθ ἴθ 65 οὔδπ εἶη. προτοῦ μὲν 
νογἄθπι υυθηϊρβίθηβ,. ὑύθὴπ Δ Οἢ εἰσί πιοί, 5. Ζὰ ῬΊΟΠῚ. 

755. Νίδῃ διδΐ ἀἴβθβθῃ δε νογβοίζί, πὰ ἔο]σοπάθ γεγ- 
{ποῖ !απσ δοπιδοθέ : ΚΑΣ. μάντις -- τέλει. ΧΟΡ. μῶν 
--- - πεπληγμένος. ΚΑΖΣ. προτοῦ --- τάδε. ΧΟΡ, ἁ- 
βρύνεται --- πλέον. ΑΙ]68. οὔποθ Νοίῃ, 

Υν 117Ὸ ἴ, ἄοοῖ πἰοιέ ( οὔνγα ) Ὁ0 Οοίέ σγολ! νοπ 

ἃ 
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ἁβρύνεται γὰρ πᾶς τις εὖ πράσσων πλέον. 
120 

ΚΠ Ξ4ΝΩ͂ΡΑ, 

ἀλλ᾽ ἦν παλαιστὴς, κάρτ᾽ ἐμοὶ πνέων χάριν. 
ΔἸΟΡΒΟΔΣ, 

1180 7 καὶ τέκνων εἰς ἔργον ἤλϑετον νόμῳ; 

ΚΑΞΣΞΑΝΕΩ͂ΡΑ. 

ξυναινέσασα “οξίαν ἐψευσάμην. 

ουδησθη σοίτοϊθπ (νοι 1ω1606 σὰ αἰ οὐσυ ἴθ) ὃ ἄθππ 
οὔρρὶρ ἰδέ οἷη θά, ἀδὺ 510} νυ} θεππάσδί ἴθ μόποιθμῃ 
αταάθ (ἄθιη 65. ππρονυυ θη! 1οἢ νυ ἢ} σοἢί, πὶ 50 νυθησ ΟΥ̓ 
δῦ 65. θεῖ εἴπθῃ (οίία υυυπάθυθαι ). Ὦΐϊθ ΕἾαρο ἀ68 
Ομονυτγουβ συχηάοί 5[0 ἢ δ} ἄθη νοι ἄδν [Καβδαπαιᾶ ρ6-- 
Ῥγδυοιέαπ Αὐδάγαοκ αὐδως 7»γ. γαΐπερ ἰδὲ μἴδν σούγθηηΐ, 
να οὗύ 61 Ηοιμμθῦοβ. ἄἅἄὰᾳ πεπληγ μένος δῦ βηξνυβάον 
ἐπέστησεν 8ὺ5 Ὗ. 117, οὐδν η))71 Ζὰ δγρἄηζθῃη, 85. Ζὰ 
Υ. 9186. θεοῦ Υ, 1178 φηίβομυ!αϊ σοῦ ἀ85 Υ, 1177 ὅ6- 
βΒαδσίο,. 5. Ζὰ Ὗ, 1160. 

Υ. 1179 δ|}ϑγάϊῃ 5. ὙΥΥ ΟΣ (βονθεθον 815 6ἷῃ}) δσδ 
ΒΘὮΥ σορθη πιῖο Εα]ὰ δἰθπιθπᾶάον, ἃ, 1. 86 γάϊηρ5 Ὀαδ 8 
ΕΓ ἀπ Π10}. Ἰηάθιὴ ΕΥ̓ δίδυαβ ΤΥ ἢ νυ θη σοσθη ποῖ 
δυίξογίθ. ποθεν ἀλλὰ ἴῃ ἀδν Απίννοτέ 9. χὰ Ῥεῖ». 479, 
παλαιότὴς 5ιθῃς ὈΙΒυν θη ΠΟ ΔΡΒΟΥΙΒΟΒ, 2. Β. Ῥτοπι. 
922, ϑορμ, ΡΙΜΙ, 491 σοφὸς παλαιότης μξῖνοσ. Ζα 
πνέων χάριν νου]. ἡ. 212 1, φρενὸς πνέων δυσσεβῆ 
τροπαίαν ἄναγνον, 3567 πνεῖν ἄρη, ΟμοΘΡᾺ, 99. 98ῦ 
πότον. ἔπη. 894 --- 86 μένος ἅπαντα τε τιότον, 

ϑοριι. ἘΠ]εκκίν, 610 μένος, ἔυν, ΒΠ65. 786 ϑυμόν. 8. 
δος υὑπίρῃ χὰ Υ. 908. ννοβϑι δύ διιοεῆ ἄρον ἄθη θ8- 

νυ πϑοιΖιβθῆθη ἰδέ, ὙἹΘ δῖον σομῦτε δαοῖ δυο ν 
ϑόορι. ΕἸ. 1985 αἷμα φυσῶν "ἄρης. Ῥϊα Αὐβοροῦ Ζὰ 
Τυυρμῖοά, 8608. 

Υ. 1180 τέρξενων εἰς ἔργον ννὰβ εἰς παιδουργίαν. 
ἔργον δοῖϊν. ἀδ5 Μίδομεπ, Ζθυσρθη. γόμῳ ἀδι 66- 
ὙΥΘΒΠΠ οἱ πδοΙι, Ὑγ18 65. φιϑυυμη ὁ Ζὰ Θ᾽ βομθθη ρῥῆδρέ. 

Ὗ, 118] 65 Ζυροβαρύ δαθομὰ ὑδυδομέρ 1οχ ἄθῃ 1μ0- 
10 



220 4ΦΓΆΑΜΕΜΝΩ Ν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἤδη τέχναισιν ἐνθέοις ἡρημένη ; 

ΚΑΣΑΝ4ΡΑ. 
ἤδη πολίταις πάντ᾽ ἐϑέσπιξον πάϑη. 1910 

ΧΟΡΟΣ. : 

πῶς δῆτ᾽ ἄνακτος ἦσθα “οξίου κότῳ; 

χίαβι Ὑεγρὶ ἀρο!οᾶον. ΒΙΌ]. ΠῚ, 19, 5 ἡ (Κασσάν- 
ὅρῳ δυνελϑεῖν βουλόμενος ᾿ἀπόλλων, τὴν μαντικὴν 
ὑπέσχετο διδάξειν. ἡ δὲ μαϑοῦσα οὐ συνῆλϑεν, ὅ- 
ϑὲν ᾿ἀπόλλων ἀφείλετο τῆς μαντικῆς αὐτοῦ τὸ πεί- 
ϑεῖν, ΤἩυΚορθνοη Καβαμά, 548 ἐγὼ δὲ τλήμων ἡ γά- 
μους ἀρνουμένη. Ὅπίεη Υ. 1416 ἔ. φυνεϊζε!ε ΚΙνίαϊ- 
πιηδδίγα ἂη ἄθ πράσα ἀ65 Αρο!]οη πΐ ἀθν Καβδη- 
ἀνὰ πἰομί. --- συγαϊγεῖν Ζυβᾶρσθη, 8. ὅόρῆ. ΡΒ, 192, 
ΚοΙ]. 1508, 

Ὑ. 1188. θεγεϊίβ νοὸπ ἄθπ δοζένο! θη Κἀπδίοθη ΟΥ̓ εἰἶ5- 
Ξασυπρδκαηβίεπ ) ογίαϊσο ( Ὀθβθοίῦ, δεί}}0} ὁ πϑ το 
ἐψεύόσω. ὕὍεθεν τέχναι 5. τὰ Υ. 924]. 

Υ. 1189 Ῥεογοὶίβ νυβῖββασ ̓᾿ ἴοῃ τπϑίπθη ΝΠ ὔγσ τη 
Αἰΐος Τροϊὰ. ντὰβ ἴἤπθη δι οἢ Ὀονογβδίαπά. ἐϑέσπιξον 
ἀγοκί αὖ. ἀδίβ ἀϊθ Ηδπῃάϊαηρ 465 ΥΥ̓εἰββάσθηβ ἀδιη8 }5 
ποοῖ πἰον Ὀθοπαϊσοῦ νυν, 5. Ζ 5160. 594. 

Ὗ, 1184 νῖθ (ἴῃ νγϑίοθο 1856.) αἰβο νναῦβύ ἃ 
ἀυτοῦ 465 Οδθϊοίουβ [μοχῖαβ ΟτγῸ}} ὁ πῶς ἤσϑα νεῖβ 
Υ. 1419 ὁ μὲν γὰρ οὕτως. ϑορῇ. Ἔτδοι. 475 ἔστιν 
γὰρ οὕτως, Ἐ]οκιν. 578 ὧδ᾽ ἦν τὰ πείνης ϑύματα, 
πὰ νυῖα οἵξ Αάνουθῖα ἱἵπ Ῥιδάϊοαί βέθῃθη, 5. δίδεῃ. 

Οτδπι. ᾧ. 809. ο.. ἄναξ οἵν νοῦ Οδίζξετγη, 5. χὰ ΗΙΚ. 
414. υπὰ “οξίας ἄναξ δυοὰ Επυγ. 7Ζοη. 153], “οξίας, 
ἄναξ; ᾿ἀπόλλων Οποερῃ. ὅ58 ἔ. ἴδῃ μᾶὺ ἄνατος 5ταῖέ 
ἄνακτος ἰαβθὴ νυ θη; ἄδμμ νυῦγαθ πδοῦ πῶς δῆτ᾽ εἰπ 
ἘγαροΖθίοηθη Ζὰ βϑίζθη βευπ: δ θη 416 ϑᾶῃΖθα 80 οἷη- 
δευϊομιοία ΕἾαρο ραῖδο πἰομῦ χὰ Υ. 10ὅ9 ἀπώλεσας γὰρ 
οὐ μόλις τὸ δεύτερον. Ὅδι Ὀαίίνυβ κότῳ ἀτὔοκυ ἀϊδ 
ὕτβδομθ δἃι8. 
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ΚΑΞΑΝΩΡΑ. 

1185 ἔπειϑον οὐδέν οὐδὲν, ὡς τάδ᾽ ἤμπλακον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἡμῖν γε μὲν δὴ πιστὰ ϑεσπίζειν δοκεῖς. 

ΚΑΞΑΝΖΡΑ. 

ἰοὺ ἰ ἰοὺ, ὦ ὦ κακά. 
ὑπ᾽ αὖ μὲ δεινὸς ὀρϑομαντείας πόνος 191 
στροβεῖ, ταράσσων φροιμίοις ἐφημένοις. 

1100 ὁρᾶτε τούσδε τοὺς δόμοις ἐφημένους 

ν- 1185 5. Ζὰ Υ. 1181. Μοῦρ]. δυο Ὗ. 1050, 
1237 ἔ,, 1242 {᾿,ἰ ὡς τάδ᾽ ἤμπλαπον αἷβ ἰοῃ 80 τηΐοὶ 
ψογρδηρθη Βαίξο. 

Υ. 1186 ἡμῖν γὲ μὲν δηὴ ἀπ5 ᾿πάδϑβθῃ νυθηϊρβίθῃβ 
5. Ζὰ 5'΄60. ὅ09, ον (δον παῦ ἢ ἀὰ5 νοη ἀδν Κα- 
βαηᾶγα ἀὐῦοῦ αἴθ {γάμθγθη Εἶγονοὶ ἴῃ Ἠδιδο ἀογ Ρεἰορῖ- 
ἄδθῃ Οδβαρία 'πὶ σιηπο; ἄθηπ ἀδ5 ἄθῃ ΠΟ 465 Ασαμιθ- 

πποη Βοίγοίϊεπάθ μαῦ δὲ ποοῦ σὰν ποθ νογβίδηάθη,, 8, 
Ὗ. 1218 ἢ, 

ν, 1187 πκαγιοὶ ἀπαηροποίιηθ Οἰο 16, πϊέ ἄἀον Β6- 
δεϊδίογαπρ νου θαμπάβη. 

Υ. 1188 ἢ [πὰ Τπποὺπ νν]θ θυ ἀγθμύ παϊο ἢ ἀπὲ (αυδ! 
το ἢ}}) ἀν ΥΥ δῃγνου κυπάαυσηρ ἃγρο Ῥεῖπ, δυΐγασοηά ἀστοὶ 
Ῥεϊαβίθηθ Υουβρίθίθ (ἀν οι 416 πο οἴ! πάθη σανγῦδη- 
Ἰομθη ογροία !α. ἀν Βοροϊβδίθγαπρ). Αδδηϊίοια Θ'61- 
θη δἰπά Υ. 1229. Ῥιοιῃ. δ6δ {{Φ4, 879 {Φ,ὄ Μίδη Καμη 
γαὶρ εγρᾶμπζοῃ, 5. Ζὰ 5160. 79. υὑπὸ δάνθνθ! δ ϊβοι., 5. 
χὰ Ῥίομι. 574. ὀρϑομαντεία, να Ῥίηάαν, Νεπι. 1, 992 
ὀρϑόμαντιν Τειρεσίαν. ἐφημένοιξς πα θς ᾿οἢ σ᾽ βομυίθ ρθη 
βίαι ἐφημένους (οι. ἀπὰ ΕἾ ον... ἴῃ νυϑίοθοῦ ᾿ο ζίθγθῃ 
Ἡδπάβομεῖο Ἰοάσον. οὐ ἅδε οὐ βίθῃξ) ὑπὰ ἐφημέοις 
(ΥἹἱοῖ.). αΐβ ἴπι [οἰσοπάθη οῖβα ἐφημέγους ἴτο]ρί, 
ἀδυῖ πἰοινύ Ὀοίγτοιηάθῃ. 5. Ζὰ ΡῬγομῃ, 6. 

Ὑ. 1190 ἔ, 5οιιθ 1ν ΠΟΥ α16 ἀὰ5 Ηκιιβ θο]αβδίβπαθῃ 
Φύαπροη ( Κἰμάθι ). ᾿Γγαυμρσοβία! θη ἀμη] οι, 816. οσαυθέ 
γυθ ον ἀἰθ ΑἈἸΠΔΟΥ ἀ68 ἀῶ "Ἶ βθίιθη, 8. Υ. 1006᾽ 

Ἀπ 
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γέους, ὀνείρων προσφερεῖς μορφώμασι : 
παῖδες θανόντες ὡσπερεὶ πρὸς τῶν φίλων, 
χεῖρας κρεῶν πλήϑοντες οἰκείας βορᾶς, 1990 

ξὺν ἐντέροις τε σγλάγχν᾽, ἐποίχτιστον γέμος, 

1195 πρέπουσ᾽ ἔχοντες, ὧν πατὴρ ἐγεύσατο. 
ἐκ τῶνδε ποινάς φημι βουλεύειν τινὰ, 

....,...,......ϑν.ν΄ρρῤῤῤΠΠππ|ῤ-π|τι|
πι.ι 0 060ῳὕβδῳβδῳδὦώ..ῳ.0.0ὁϑῦἀ  6-.ς727ὦΩὥὡῴὔὲ.ς ς«όσσσποτοσσσοτῷ 

{, δόμοις ἐφημένους αὐυῇ ἄεπι Ὅδομα ἀε5 Ηδῦξεβ βἰύ- 

Ζομᾶ. 5. ζῇ Ηΐκ 627. 

Υ. 1199 εἴ Κιμάον. (πᾶμ!ο} ἱπιὶ οᾶθ, 85. οὔ 

νομ ἄρῃ Τΐεθθη (τοι ΤΠ γεβίεβ) ἀ16 Ηδᾶπᾶς τὴϊς ἘῚ εἶβοῖ 

δε ἍΠ0 εἶρπον Κοβέ, ἀπά βαιππιξ ἅδη θᾶγμθῃ ἀἰθ Εἴηρο- 

ννεϊάθ αἷβ θεκιαρίε 1μυδϑὲ Βαϊίθπᾶ βγβομθίπεη, αἷθ ἀθὺ 

γαίον Κορίείβ Νίδῃ παρ δῖοι πᾶ ον ἀεηκθῃ.. ἀδίβ 

Καξαπᾶνα δυΐξου ἅεπ (ἰδβίαϊίεη ἄθ Κίπαθς ποὺῖ ἀϊδ 

(εβίαις ἀε5 ΤΗνυεβίαβ βἰθμῦ, 50 ἀαΐβ ἀδὺ δίππ ἰδέ: 68 

δὐβομεΐθοπ τἦἱξ πϑ! ἢ Κίπάον, αἶα αἷβ βομδίίθῃ σὸπ 

ἤειαμᾶ. ἄδν δἷῃ Απνουνναπαζεῦ, ὑπ Ζυταν ἢν Ὑαδΐου Ζὰ 

βϑυῃ Βομοϊπέ, ΕἸ οἰβομβίίοκοη πὶ ἀϊα Ἠᾶηάθ ὈΘΚουΘἢ 

ΠΔΌΘἢ, στούοῃ οὐ βεϊ δύ ρσϑζθηγί παίί . υπὰ αὐἰποτάθῃι 

Ῥᾶτπιθ ὑπ νοι ἴῃγεπὶ γαΐοσ ρεκοβίοίο Ἐπηροννθῖάθ ἀπίοῦ 

Κίαρομ Βαϊίεπ, 5. Υ. 1061 ἔ., 1580 ΕΗ. Ῥῖὶο ΚιημάοΥ 

γαϊϊεη ἴῃσ σοη ἄσπι αῖθ νύθοσθὈγοοίθμε5. ΕἼ αἰδοῖ (5, 

Ψ. 1689} αὐῇ Μίαη Καπῃ γεῶρ δγρᾶπζθη., 8, σὰ 5160. 

7. Ῥῖὸ Ὑγοτί οόπερεὶ πρὸς τῶν φίλων ε5ἰπά ἀ65 

Θἴππεβ ντοσοπ πἰομδῦ πϊῦ ϑαγόντεβ, βοπάθυπ πηῖΐ πλή- 

ϑοντες Ζὰ τνεγθίπᾶθθ. 85, ἄδμιηιομεβ σὰ Υ, 906, δ οἢ 

ϑορὶι. πὸ. 10}7 βωμοὶ --- πλήρειδ ὑπ᾽ οἰωνῶν τε 

καὶ κυνῶν βορᾶς. ὍὌσν ῬΙυγα 5. τῶν φίλων 5ἰεδέ 

ντῖρ οἵἑ βίδίε ἃ65 Βιπρυϊατῖβ. 5. Ζὰ Ῥεῖβ. 220. χεῖραϑ 

δὴ ἄερη Ἠβπᾶεῃ, 5. Μαί(Β, ατάπιπ. ὅ. 424, 4. 16 

Θεηϊᾶνε οἰκείας βορᾶς 5ϊμπᾷ Οεηϊξνα ἀδν ἘΣ σοπβοδαζί, 

5, Ναί. Θταπηι. ᾧ. 3516, ἢ. Βᾶηρεπ γὸπ ἈἘρεῶν αὉ, 

πἀπᾶ θεοάεαΐξει : πήδ νοῦ ἄσιι  ουνναπάίθη 56} 50 βδεκοβίθ- 

ἐδη ΕἸοἰβομββίάοκθη. ἐποέρτεστον γέμοσ νοι ἴῆπεη βϑὶ ὑδύ 

μᾶπηοι, 5. Υ. 1061 ἢ, ὕπερθεν ἀθη ϑ᾽μρα αν5 5. Ζζὰ Υ. 

1142. 

γ. 1196 ἔρε τῶνδε ἄεῖβμδ!"., δὺβ ἀΐθβεγ ὕὔγβδοϊο, 

περοη ἀϊοβον ὕπίπαῦ ἂῃ (08 ᾿ΓΒγεδίοβ Κἰπάογῃ,, 8, Υ. 
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᾿ Δέοντ᾽ ἄναλκιν ἐν λέχει στρωφώμενον 
οἰκουρὸν, οἴμοι, τῷ μολόντι δεσπότῃ 1929 
ἐμῷ" φέρειν γὰρ χρὴ τὸ δούλιον ξυγόν. 

1200 νεῶν τ᾽ ὄπαρχος ᾿Ιλίου τ᾽ ἀναστότης 
οὐκ οἷδεν οἷα γλῶσσα μυσητῆς κυνὸς 

λέξασα, κἀχτείνασα “φαιδρόνους, δίκην 
ἄτης λαϑραίου, τεύξεται καχῇ τύχῃ. 1230 

1593, 5΄ο". 3538. ἔυπι. 4438. Νίαξίῃ. αταμῃ. 5. 1134. 
ποινὰς βουλεύειν, 5. ννὰ5 Αἰρὶβίμοβ ἀπέβη Ὗ, 1570 ἢ, 
1599 {, βε!υβύ βασί. 85. ἀποῖ Ζῃ Υ. 1087, 1609. 1618. 

1024. ΟἸοορι, 890, Νίδοῖ τεγαὶ μαθ8 ἰοῖ εἰπ Κοπιθα 
δοδοίζί, 

Υ. 1197 εἷπ ἔοϊσου Τ,ῦννο, ἀν ἴῃ Βοίί (465 ἀρα- 
ΤΩΘΙΏΠΟΠ}) 510} ννᾶϊχύ ἀδμθῖῃ. ἔ8 1βέ Αἰἱριβίβοβ Ζζὶ νϑὺ- 
εἴθῆθη. λέων νυὐῖγὰ δἵ' σθηϑηηῦ, νγ8}} οἷ ἐγούζ 5ϑῖηϑὺ 
{πηι πη] ΟΠ Κοὶῦ ἄσοοῖ ἔαγομέθαν 1δέ, ὙΟΓρΡΊ. Υ, 1231] ἢ, 
1615 9 ὅορι. ΕἸεκέν. 501 ἢ, ὁ πάντ᾽ ἄναλκις οὗ- 
τος, ἡ πᾶσα βλάβη, ὁ δὺν γυναιξὶ τὰς μάχας ποι- 
οὕμενος. Ἦοπι. Οάγ85. 8. 510 ἐναάλριδος Αἰγίσϑοιο. 

Υ. 1198 {. οἴμοι εἰπροβομαϊίθί, 5. σὰ 516. 1684. 
τῷ μολόντι δεόποτγῃ ἐμῷ, ἄθῃ σοκοπθηθῃ (αθυϊοθίου 

τηοῖη, ἄθπι Αρϑιηθιηθοη. ἴΠο ρον α16. δ θι! υὰπσ νοῦ ἐμῶ 
Β. ΖΦ Ὗ. 12, 568 νῦῖθ Βῖθὺ οὶ νογαυβρεβθηάθιῃ Αὐτῇ- 
ΚΕ], 5. Ζὶ 5100. [095. Ὅϊα Ὑγοντίβ φέρειν γὰρ χρὴ τὸ 
δούλιον δυγὸν ἀτγὕοκοη δὰ: ἀδπη πποΐπθη Οδυϊθίου 

Καππ ἴθ ἰθπ Πθππθη, ἀἃ ἰὸς 16 ἀδ5 Κα νη] οοῖ Ζὰ 6γ- 
ἰγχᾶσθῃ ἴὰρ6. ἴϊθῦου δὐνγαὰβ ἅπηϊ!οῖθα 5. Ζῃ Υ, 1160. 
δούλιον, Βαγη. δούλειον., 5. σὰ 5160. 78. 

ν. 1200 {ἴ ὑπὰ 65 μα ἀθὺ β'οθτ 6. ΟΡ ΥθοΥΎ ἀπᾷ 
ΤΠΠΙοη5 Ζουβδίῦυου πἰομέ σοπιοῦκί (ον δῃπᾶθθ ἢ] μέ ) ννᾶβ 
αἷς ἄπηρε ἀδν νϑγαυβοῃθυίοη Η ἀηάϊη (ον σοῖϊθη ῬΊΓΠ6, 
ἀδν ΚΙγίαϊπιποβίγα ). ἀϊθ βργᾶον πᾷ 5[ον νουργοϊέοία 
([Ϊἀπθ6 βργδ80}}} πιῖῦ ἰιδ!ὕγθιη ϑΐπη (815 ἐγ 106). οἰ οι οἢ 
οἰποπὶ ΒΟ] Ομ ὙΘγάθυθθη, οὐίδπρθῃ υὐἱνά ἀυγος 56 1Π 
ἀθ 165 Οδβοῦϊοκ (ἐδ! 56. ἀυσγο βοίπθη ἔὐπέδγραηρσ δἷηθ 
Ψουθἑπάθπηρ, τέ ἄθ Αἱρίδίμος. δυίδησοη νυῖγά), 2985 
Θγβίευθ τὸ θιΐβρυϊοιῦ ἴον ἄδιη χννυοϊΐθη, βοῃάογῃ νοῦς 
Ὀϊπάοί αἷς ϑᾶϊο, πα βἰοιῦ μϊῦ ἄθαι (οἰρομάοθῃ οὐλ [ὔγ 
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τοιάδε τολμᾷ ϑῆλυς" ἄρσενος φονεὺς 

οὔτε, 5. Ζὰ Υ͂. 156. ἄπαρχος ἰξξ πἰομέ 'ἰπ ἔπαρχος 
Ζ γϑγᾷπάθγη . 5, Ζὰ Ῥεῖβ. 3819. γλώσσα μισητῆς πυ- 
γος βου ρθγαϑεῖςοι τὰν γλῳσσαλγοῦσα «(οάον λαλοῦσα) 

μισητὴ κύων, ὙΥ]6 ὅορΒ. Αἰἴὰβ 14 ΤΠ. ω, φϑέγ μ᾽ ̓435«- 
γας, --α εἷς εὐμαϑές σου --ι φώνημ᾽ ἀκούω. αἀποὶν 

Ὑὐδιεῖκιε Αἰξοῖ. 8160. 7716 πέπτωκεν ἀνδρῶν ὀμβρέ- 
μὼν κομπάόσματα. ὍὌετ ϑ΄πη ᾿ἰβέ ἰβοὸ: δὺ νγϑῖβ πίοδέ, 
Ὑγὰ5 α16. βομνυνδίζοπάβ σϑῖϊθ Θῖγπθ, ἀϊθ ἢαοϊίγεβ Κ΄’ ΠΠ65 
ΒΡΥΔΟἢ ἀπἀ Ιᾶπρα βρύδοῃ, δγίδησεπ υυἱγᾷ, {Π606γὉ μεση- 
τὸς ἴπ ἀθγ Βεἀουΐπμησ σ εἰ}, νυ ο]Ἱᾶβοϊρ 5. ἀϊε Αὐ5- 
Ιασϑὺ Ζὶι Αὐϊβίορῃ. ΡΙαΐ. 990, Ἡθβυομῖοβ ὑπίον μεσόητὴν 
ὑπὰ ἀΐα Αὐδίεσου ἀδβειυβί. [π ηυγνγὸς Ιἰερέ νυῖβ οἵξ 
ἄἀεγ Βερυη ἀθὺ ϑομδδη οὶ κεὶϊς, ἐρτείνασα., 5. ξὰ Υ. 
894. ἄτης ἰδέ ἀδ5 Ανβίγδοϊαυπι βέδέξ 465 Οοπογοί : οἰ δἴο 
Θἰποὺ Βα] ἸΙοἤθη Ὑεγάθυθουῖπ, 5. σὰ ΥὟ. 1940. ἴῦερες 

τυγχάνειν ποϊξ ἄδιη Ασοιδαίναβ 5. Ζζὰ βόρῃ. ῬΗ]. 510. 
ΘῸ0 ἢ} Αἴβοι. ΟΒοερῃ. 702, πῃ. 846, ἈακΤ 5 ]ΐπητη, 
Τὰν ἀθπ Αρδπιθῆποη δι ἴοι. 

Υ, 1204 ἔ, αἷβ βοϊοϊβ (815 σϑ]θ ἀπᾶ νγο πε σθ, αππ 
1γθ Θθῖ Ποῖ Ζὰ Βεειθάϊσθη ) ̓ἰϑύ βῖα Κῦμπ. (υπ4}) ἰδέ 
(υἰγὰ ) δἷ5 γε οἶποβ Νίϑδηπος Νίδγάοσ. τοιάδε μᾶθ8 
ἴθ} ἃι15 ὕβη. ὑπά ΕἾοΥ 5ίδίξ τοσαῦτα ( δγη., ὙΥἹοίῖ.), 
νγ5 Αδπάογυησ ὑγοσεὲη τολμᾷ βομεϊηΐ, ἀ85 ϑ΄'μηπεβ σγεῦϑπ 
ΔΌΓΒΘΠΟΠΉΘη. ἄρόδενος 56 βαθβίαπει νβοῃ, 5. σὰ ΗἸΚ. 
ἐτὶ. νῖθ δυοῖ ϑήλυς, γε ΘΕ]. ἔν, Ιρῃ. δυνγ, 62] 
αὐτὴ ξίφει ϑύουσα ϑῆλυς ἄρσενας; διοῖ ἀπίθη γ, 
1661. ΟΒοΘρΒ. 890, 5όρΒ. Ττδοῆ. 1062 γυνὴ δὲ 5η- 
λὺς οὐόα. κούκ ἀνδρὸς φύσιν. φονεὺς κίε Ποῦ 
85 μευ δ δταυ 5. Επτ. ξ]επ. 9281] μήτηρ δ᾽ ὄλωλε, 
καὶ φονεὺς αὐτῆς ἐγω, Τρ. Ταυν. ὅ86 οὐχὲ τὴν 
ἐμὴν φονέα νομίδων χεῖρα. 80 αὐοὸῃ ΗΙΚ. 672 Προ- 
μαϑεὺς εὐποινόμητις ἄρχά. Ἀπ ἐστὴν Ζὰ Απίδηρο 
ἀε5 ϑυβοβ ᾿ἰδί Κοὶπ ἀμπβίοιίβ Ζὰ Ὠθἢμηθη, γϑγρ]. οὔθη Υ. 
68. ΟΒοβθρῃ. 90, ιν. Ηθιακὶ, 587, γδ5. Ηβθγδακὶ. 1991, 
ὙΠοξοα ΒΥ, (ὙΠ) 9 ἔ, λοξαὶ εἴ ἐπ᾽ αὐτῆς τρεῖβ 
κατεστηριγμέναε εἰσίν. ἈΑΘΒμΙΙοῖ δῦοι εἶνας ΟδΒοθρῆ. 
877, 104]. 
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120ῦ ἔστιν. τί νιν καλοῦσα δυσφιλὲς δάκος 
τύχοιμ' ἄν; ἀμφίσβαιναν, ἢ Σικύλλαν τινὰ 
οἰκοῦσαν ἐν πέτραισι, ναυτίλων βλάβην, 
ϑύουσαν ὥδου μητέρα, ἀἄσπονδόν τ᾽ ἀρὰν 

129ὅ 

Ὑ, 1905 ἢ, 815 ννὰβ β'ἷθ πθηποπα [ὕγ οἷπ ἀπηίγοιυπά- 
1ἴομο5 μροίμῦη. πιδομίθ ἴον 65. ὑγῆθη ὑγ0}} ἐ ἀ, 1]. 
γγ 65 ἔθ πάβο σοι προ ῃθυουα Νδιηθα πιδοιία 1οἢ [ἢ 
γγ 0ἢ} ἰτεεπα σοῦθη ὁ Αδμη τοῖο ϑύθ!]οὰ. βδῖπα ΟΠοΘρῆ. 
1003 υπά Ὀεδοπάοια [006 ΗΠ, τέ δυσφιλὲς δάκος ρ6- 
Βότε συδβδιῆπιθη. ἴΠ60ογ τύχοιμ᾽ ἂν υἱϊξ ἀθπι Ῥαγίϊοῖ- 
Ρίαπι 5. Ζὰ ΟΒμοθρῆ. 12. ὠμφίσόβαιναν νναβυβο μοί! ἢ 
εἶπα ΒἸπροβοιίαποθ, ἄθγθη βογάθγυπρ οἰπθη ὈΥΘμπ θη άθῃ 
Ἠδυξαυββοιϊαρ νῖκαι 5011. 8. ΒΙοιηποιά χὰ ἃ, δέ. 
Σκύλλαν τινὰ εἷμα ἀπάθγο Κ'ΚΥΠ8. 5. ζὰ Ὗ. δὅ. 8. 
ἂθεϑι. ἀϊθβεὶθς ἤομι. Οάγβ5. ΧΙ, 73. 1. δυοῖ ΒΙοιιβοιά 
Ζὰ ἃ, 5. 

Υ. 1908 ἔ. ἀᾶ 516 (ἀϊε ΚΙγίαϊπιποβίγα ) ορίεγ πᾶ 
οδἴπθῃ Τοά σουθαμγοπάθπ πὰ ἀπνθυβο μη! θα ΕἼ πο ρσ6- 
σοη αἷς Εγουμάθ (σοσοη ἄθῃ Αρδηηθιηποι}) δίμπιοί (δυ5- 
πδυομθ, δυδδίδίβι). 5 δύ ἀϊ65 δυῖ ἀϊθ 'πὶ Απίδηρϑθ 
ἀε5 ϑυῦοκβ νοῦ ἀοὺ ΚΙ γίαϊπιμοδίγα δηροβίο θη Ορΐίον 
ππὰ δα ἴντα ἀορροιβιππῖσθη ὙΥ̓άμβοθο ΥὟ, 942. 95] ἴ, 
80 ὙΥ16 ν]Ἱ ] ]ϑἱοῃῦ αὐ 1)85, νγὰβ 516 σὰν ποδί ἰαυύὺ σοᾶϊ- 
[βευί παῖ. σὰ Ὀοζίθμθη, ἸΚαβαπαγα βρυύϊομῦ 415 βγη 
ψΟΩ θίηρθθ αἴθ ἴῃ γον (οροηνναγύ πιομύ γογΒ ΘΕΆ θα 

διηά, τοὺ μητέρα, 8. ἀΒΏΠΟΠ ΘΚ Ζὰ 5160. 206. ἄδης 
Τοά, 5. Υ. 050 ἅδην πόντιον, ϑορ!, ΚΟΙ. 1440, Απί. 
8508 υ΄ ἃ. μητηρ 5θιΐ δα᾽θού νβο., 5. Ζὰ 516 Ὁ. 16. 
ἄσπονδον ὑπνϑυβόμη ὁ. 5. ἔσαν, ΑἸΚοϑέ. 4926 τῷ μά- 

τῶϑὲν ἀόσπόνδῳ ϑεῶ, ἘΠεΚίν. 905 ἀόσπόνδοιόσι νόμοιτ- 
σιν. ΒΙομῆθια χὶὶ ἃ. 5ί, τὲ νϑυδπάθῦ μητέρα υπά 

ἄσπονδον. 5. δὰ 5160. 996, φέλοις μᾶπρί νου πγέ- 
οὐυσαν ἃὉ. νἶθ . 1179 κάρτ᾽ ἐμοὶ πνέων χάριν, Ευγ. 
Ῥμοΐῃ. 888 ἐρ δ᾽ ἔπνευσ᾽ αὐτοῖς ἀρὰς δεινεαὶσ, ἀπ 50 
ἧπ ἀθη Βραοννοίβεῃ ἐξανιέναι τινὲ ἀρὰς ϑὅοριι. ΚοΙ. 
1578, στενάξειν τινὲ ἀρὰς ἴδυγ. Ῥμιοΐη 8396. ἀφιέναξ 
τινὲ ἀρὰς Ἡϊρρο!. 1824, ῥιπτεῖν τιγε ἀρὰς "Γτοδὰ, 
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φίλοις πνέουσαν: ὡς δ᾽ ἐπωλολύξατο 
1210 ἡ παντότολμος, ὥσπερ ἐν μάχης τροπῇ. 

δοκεῖ δὲ χαίρειν νοστίμῳ σωτηρίᾳ. 
καὶ τῶνδ᾽ ὅμοιον. εἴ τι μὴ πείθω" τί γάρ: 
τὸ μέλλον ἥξει. καὶ σύ μὴν τάχει, παρὼν 1240 
ἄγαν ἀληϑόμαντιν οἰκτείρας ἐρεῖς. 

129, ἴπ ἄεν μᾶυπῆσοιπ ἐρᾶσϑαΐξ τινε ἀρὰς ἃ. ἃ. ὍεΥ 
Ῥαδῦναβ θθζοιοηποί αἴθ Εἰοδίυῃρ. 5. Μίδτῃ, Οτάπη. ᾧ. 
401. φίλοις [ἂν φίλῳ, 5. τὰ Ῥεῖβ. 92. πνεῖν δυοῖι 
γὸὰ [δυΐθῃ., σγοῦρὶ. ἔππγ, ΕΠοκέν, 709 εὐαρμόστοις ἐν 
παλάμοις Πᾶνα μοῦσαν ἡδύϑροον πνέοντα. ϑορῇ- 
ἘΠ. 480 ἀδυπγόων ὀνειράτων, ΡῬιμά, ΟΙ. 18. 8] ΤΜΙοῖσ᾽ 
ἀδύπνοος, Ἰϑίῃπι. 9. 38 ἀδυπνύῳ φωνᾷ. 

Ν. 1209 ΕἾ, τυῦῖθ θοῦ ΠΟΥ ἄἀδθοὶ (θεἶπι Ορξἕετπ) 
αἴ16. ΔΠΚὔμπο, τὶ θεοὶ οἶποβ Καιιρεβ. ΥΥ επάιιπρ ( δἱ5 
ὙΠ Ἐεϊπάθ ἴπ αἷθ ΕἸ πο σοβοθία σθη νυὔγάθῃ.}): 516 
δίαυθθ πᾶπ!οῦ 5ἴοῃ ἔγθαθη Ζὰ πηΐββδεη (ρίθθὺ βἷοι ἄθῃ 
ΘοΒοίη., δἰ5. γα ππ βἷθ δῖοι ἔγθαίθ ) ἅθεσ ἀθὺ ΒΕΠΟΚΚΘΕΓ 
ΗΘΙ (δεν ἀϊε οἰ οκιιοῖς ΕὔοκΚοιν ἴἢγεβ Θαἰίθη). οἷς 
διακγαξοπά. νυῖθ οἷν, οοῦ Κῦππίθ δ δθο ὡς 5οῆτοῖ- 

θ6η, νγϑίομοβ ἄθπὶ ὥσπερ δπίβργθομθῃ νυῦγαθ : 50 -- 
νγῖθ, ἐπωλολύξατο, 5. θεν ἀδ5 Ταθεϊρσεβοιγεὶ χὰ Υ.. 
893, υπὰ ἀατᾶθεοι, ἀδΐβ 6.5 Καβαπάγα νυοϊίβ, ζὰἩ Ὗ. 1908. 

ἕν μαχῆς τροπῇ. 5. δδιπιῖοποβ Ζὰ ϑορῇ. ἀπέ. 67]. 
ὕερον δογεῖν ἴῃ ἀθὺ Βεἀβθυΐαπρ: {ἂν συ Παϊΐζθη, 5. οὔδθπ 
σὰ Υ. 19. ἅδθεν ὃὲ [τ γὰρ χὰ Ῥσομι, 195, δεν ψοότέ- 
μῷ σωτηρίᾳ σὰ Ῥει5. 783. 

Υ. 1212 ἢ, ἀπῇ νυϑῆπ Βίθυνομ ρου οὴὶ 1οἢ πιοδέ 
ὌΡευΖθυβα, νυΐθ 50} 10 Ἰοὴ ἄἀθηπ ὁ 50 νυἱγὰ ἀἰθ Ζυκυπίῆς 
Κοιηπιθη., ἀπά ἀὰ νυϊγϑύ βίοθον θδ] ἃ αἷβ Ζβαυρα οἷπθ ΠῸΓ 
Ζὰ νυϑῆγθ Ὑογκαάπάογιη μϊοῖ πὶ Βοάδιθιη ποηηθη. τῶν - 
δὲ ἰδέ τη τὸ Ζζὰ νουθίηάθη, 5. Βίουθϑε σὰ Υ, 1029, 
ὅμοιον [ὔν ὁμοίως ἴπ ἀεν Βεάδαξαπα; αἰθϊομνγοιὶ, ἄδιη- 
ἀηροαοῆίξοί: Οὐ 16} σ᾽θιοι προ αἴθ ϑ'ϑδομθ βᾶσα υγῖθ 
816. δῦ, 5. Ζὰ ἔπι, 949. τέ γάρ: νεῖδ βο ν᾽ ἴοὰ ἄἀθππ 
Ὀθογζεισοη, ἀὰ τοἷρ πἰθιηδπᾷ σἰαυθύ ἐ 5. χὰ Ὗ, 1110, 

ὑπὰ θεν αἴθ ϑδοῆα Υ. 1185. τὸ μέλλον Καππ δυοῆ 
Βεοιΐβθη : 488 Βεβιμιπιηξο, Ὑογμδησίθ, 5, Ζὰ Υ. 94]. καὶ 
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ΧΟΡΟΣ 

1215 τὴν μὲν Θυέστου δαῖτα παιδίων χρεών 
ξυνῆκα καὶ πέφρικα" καὶ φόβος μ' ἔχει 
κλύοντ᾽ ἀληθῶς οὐδὲν ἐξῃκασμένα. 
τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἀκούσας ἔκ δούμου πεσὼν 

τρέχω. 1230 

1δέ δου Ἰοϊομέθ βίον βοιθ Ὑογἱπάσποβρδυγίῖκοὶ. 5. Ζὰ 
Ῥειβ. 876. καὶ δυ μὴν τάχει Βαῦς ἰοὰ πῖονε ἴῃ καὶ 
συ μ᾽ ἐν τάχει υτιροννδηᾶε!, ἀα ἀϊα ρσονγδ μη! ομα [μ65- 
νύ Ὑἱομϊσ ἰδῦ. ὑπὰ οἴπθη σαΐοη 5ἴπη οἷοί. δυοῖ 488 
Ῥτγοποίμθ πἰομύ ποίμνυνθμάϊσ ἰδ, 5. Ζὰ Ῥγοῃῃ. 9937. Αμ 
τάχει ἰδὲ πἰομέ δηχυδίοίβθη, οὈρίοῖοι ἐν τάχει μδυῆσοι 
15ι, τάχει διάοί βίοι αν. Βακοῦ. 846 "εϊ Αἰάπβ αὶ. ἃ. 
Πποροπ τάχα. παρὼν «5 Αυρρη- ἀπά ΟδγοπζΖθαρα, 8. 
Ζὰ ϑορἢ. Απί. 1118, ὑπ θεν ἀϊθ βδοιθ οὔθα Ζὰ Υ. 
1158. οἰρτείρας ἐρεῖς Τὰν οἰπτειρήόσειξ καὶ ἐρεῖξ., 5. 
χὰ Ῥτοηι. 215. -α- Νίδη μαῦ ἀΐθ ϑ.86} 16 δᾶ} σθυβύδπαθῃ : 
πὰ νγθηη 1οἢ δίθρνο ῃἰομέ ἀθεγυζθισθ, 80 ᾿ἰδύ 65 δἰ πθι-- 
1οἱ ; δἰ θίη οδοιεῖοη ὥμοσον 50 νοικοπιπιξ, 5. Υ. 10τῖ, 
ἔσαν, ΗΙΚ. 1069. Ηετοάοί. 8. 80 (νἱε θοῦ δαοῖ ταύ- 
τον ἔπι. 695). 50 ἰδ ἀοοῦ αἴθ γογίβίθιηρ ἀασορθῃ, 
απ ἀδ ϑίπη ποῦ σδὴζ ρϑββθῃά. 

Υ. 1218 Εἴ, ἀε5 ΤΠ γεβίο ΔΙΔ! δὺ8 βοῖποῦ Κιπά- 
Ἰοΐη ΕἸ οἰβοῦ νουβίθ" ἰοῦ απ βομαπάδτα; πα Ζυγαν δᾶϊξ 
᾿ὐπίβαέζθῃ τΐοῖ (ἀπᾷ Ζυναν πἰπημυῦ ταϊο ἀο βἢ8}} ἔὐηεδοῦς- 
26 οἷπ), ννϑῖ! τοῦ ψϑυποιθσηθῃ νυ ΓΠ Οἢ ὨΙολ  σαπ 66|61-- 
οἰθπάθβ: πδοὸὴ 465 {Π6Ὀτρε νεγπθθαηρ ον νυδηάΐθ 
10 ἢ} 85 ἄογ Βδαδῃ σογδίμθη (νοὶ ἕβ ον τηϊοὶν πιθοῦ πιθν 
Ζυγθοῆέ Ζὰ ἥπάθη, δῖῃ 1οῖ πίοδέ τηϑἢν οὶ ταῖν 56} 050). 
παιδίων Βα τᾶν ἴῃ παϊξδείων γουνναπάβὶ. νἱἹϑ!]οομῦ 
Υἱοίϊσ, νεγρὶ. Υ, 1588 παρέσχε δαῖτα παιδείων (50 
Ἐογ. υὑπὰ Εδεπ., παιδίων Υἱοί.) ρέων. ἀοοῖ πᾶρ8 
10} πἰοπίβ σοραὲπ αἴθ ὑΠγκαπάθη ἅπάθγηῃ πιῦσθη. 5. ὈΘΧ 

παιδίον σὰ ϑορῇ. Αηΐ. 910, Αἢ ἄθιῃ ἀτοϊδομθη ὅ8- 
Εἰθῖνυβ δῦ πἰοιῦ δηζαβέοίβθη. 8. Ζὰ Ῥοῦβ. 907: κρεῶν 
ἰϑύ σθηλίνυβ ἀοὺ Βοβομαίϊθηϊοιῦ, ννῖο Υ, [889, 5. Νίατοβ, 
ἀγάπῃ. ᾧ. 516, ἢ, καὶ νοῦ φόβος διοὶ [δε απ ἃ τ νν ἃ το 
5. Ζὰ Ῥίοῶ, 489, κλύοντα υἱὲ Ῥενδοιθοἀουίαμρ : ἀᾶ 
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ΚΑΣΞΑ,ΝΩ9ΡΑ. 

᾿Ζγαμέμνονός σὲ φημ᾽ ἐπόψεσϑαι μόρον. 
ΧΟΡΟΣ. 

1220 εὔφημον ὦ τάλαινα κοίμησον στόμα. 
ΚΑΞΣ4.ΝΕΗΩΡΑ. 

ἀλλ᾽ οὔτι Παιῶὼν τῷδ᾽ ἐπιστατεῖ λόγῳ. 
Ὁ ΡῸ Σ, 

οὔκ, εἴπερ ἔσται γ᾽ " ἀλλὰ μὴ γένοιτό πῶς. 
ΚΑΞ4Ν4 ῬΑ. 

συ μὲν κατεύχει, τοῖς δ᾽ ἀποκτείνειν μέλει. 
1200 

ἴοῃ ρσεμόγε 806. ἄα ἰοΐ ννεῖϊΐε, 8. Ζὰ Ργομῃ, 686, οὐ- 
δὲν σομότε χὰ κλύοντα., πῖοδέ ζυῃ Ῥαγεοϊρίσπι ἐξ7)- 
πασμένα (ἐξεικασμένα Ἐλτη., 5. Ζὰ 5160. 412). Ζα 
ἕμκ δρόμου πεσῶν τρέχω 5. ἀδ8 ξὰ ΟΒοθρῃ. 609 Απ- 
δεξυῃγία. 

Υ. 1219 ἐπόψεσϑαι Ὀεζίθμέ κἴοῃ πίομέ δυο ἀδ5 
ΜΠ  Δηβομαυθη 465 Νίοτάθβ., βοπάργῃ δῖ ἀδ5 Ὑεγποἢπιθη 
ἀθεβοί θη ἀυγοὴ ἀδ5 ΘἝ ΠΟΥ. να ποδί βοϊίθη αἴθ γϑεθα 

ἀ65 ϑϑῖθηβ δυῇ Βόγθαγσγθς αδρεηβίδπαθ Ὀεζοσθη νγεγάβη, 
5. Ζὰ Ῥγομ. ὁ 2. 

Υ. 1990 εὔφημον ρΡτοϊερβοι ἔν ὥστε εὔφημον 
γενέσϑαι. ντῖδ δδηιῖοθῆθβ οἵι, ὕσθεον ἀΐθ Βεάευΐυησ 
Ε. Ζὰ ΗΙΚ. 498. τάλαινα ππδο] σα, ἀπθθβοππθηα., οἶπθ 
πίοι σὰν βοϊξεπθ Βεάθυξζαηρ 9 νϑυρ]. ϑ51ευ. 944. κοίμη- 
ὅον. Ἐδιη. κοέίμισον. 

Ὑ. 1991 ἀοοῖ! πίομέ εἷπ Ἡβῖοὺ βίῃ ἀἸθβοὺ ϑὅ'δοιθ 
γοῦ. ἃ, 1. πίδειπαπα Καπη ἄθη δῖοτα σνϑγηϊπάεγπ, ἀδ ἀδ5 
ΒΟΒ ΟΚ58] ἴμη νεγῃᾶησό ἢδι. Ὑεγρὶ. Υ. 1074 ἀλκὰ δ᾽ ἑκὰς 
εἰποστατεῖ. ὕξεθεν πατῶν 5. χὰ Υ. 99. λόγῳ ἄειῃ 
(εξαρσίθη., ἀδὺ ϑ'δοῖθ., νῦξ οἵξ, 5. Ζζὰ Ῥγομ. 590. 

Υ. 1999 πίομέ νγβπη βῖ86 ἀὰᾶ βεὺπ (βεβομθῆθη 560} 
υυϊγὰ ς ἀοοῖ 516 τηῦσα δυΐ Κοὶπθ δύ εἶδα (βὰγ ῃἱομῦ) σ6- 
δοιθῆθη, 8, ζὰ 518, ὅ. 

Υ. 1993 τοῖς δὲ ἀδγ ΚΙγίαϊπηποβίγα ὑπά ἄδη Αἱ- 
δἰβίμοβ. 
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ΧΟΡΟΣ. 

τίνος πρὸς ἀνδρὸς τοῦτ᾽ ἄχος πορδύνεται; 

ΚΑΒ ΝΟΩ͂ΡΑ. 

1225 ἢ χάρτ᾽ ἄρ᾽ ἂν παρεσκύπεις χρησμῶν ἐμῶν. 

ΧΟΡΟΣ 

τοῦ γὰρ τελοῦντος οὐ ξυνῆκα μηχανήν. 

ΚΑΞΑΝΖΩΡΑ. 

καὶ μὴν ἄγαν γ᾽ Ἕλλην ἐπίσταμαι φάτιν. 

Υ. 1294 τίνος ἘἸοτ., τινὸς σονν.. πίοιε ἅδε! : σοῃ 
ἰγροπᾶ οἴπθπ Νίθηβομθη υνἱγά ἀΐθθθβ 1,614 ( 41656. Κυπι- 
ΤΏ Υν0}} 86 Ταῦ ) Ὀογοϊίοῦ ὁ νγουῖπ εἶπα ογννα πάθγυηρ 
Ἰοσί,, ἀδΐβ ἱγροπὰ οἷῃ ϑ'.θυ ΠΟΥ δῖο ἢ δὴ ἄθῃ [6 θ θη 
Ὧ4ε5 στδίπίεη Θιογ Ομ θ πη νουργοϊξοη Κῦπηίθ, ἴθεθεοι τὸς 
χὰ Αηΐδηρα 465 ϑαίΖζεβ 5, ζὰ Ηΐκ. 209. 

γ. 1295 ραπᾷ σονυῖἊα ἀδπη ἃ υβα δέ ἀὰ ὑν 9} (ννῦτ- 
ἀεδύ ἀὰ ὕρογβθῆθῃ.) τποὶπθ ργομθ.. σὑνθπη ἀὰ πϑη 10 ἢ 
80 ἔγτασβί. [1{Π606γ ἀϊο γρᾶπζυπηρ, 465 Βοαϊπηρυηρσδρ θά θ5 
5. Ζὰ Ῥοι8. 112, θεν ἡ κάρτα ἀπά ἅδον ἀθη Οδϑηϊῖνιβ 
θεῖ πὶ παραὶ φυδδιμιημθηρσοβθίζίθη Ὑευθἷβ σὰ ΗἸΚ. 438, 

Υ. 1226 ἅδη γοΙ!Υΐη σοῦ μα Ρ᾽ ἸΘἢ 18 πῖοῃξ σϑυποπι- 
16 ἢ 65 Απβοιίαρθ. τοῦ τελοῦντος Καπῃ ἀ85 Ῥδυίϊοϊ- 
Ρἴυπι Ῥγδθβθπτ 5 ὑπ Ευζυγ! βουη. ἰΠεὈυ σθη5 βίθηί 68 
Ργᾶρπδηΐ [τ : ἀθπ Νάπιθῃ ἀεβ γοΙ θείπροιβ. γοὶρ ἰδέ 
ὈΠ5ΘΙ 8 ἴῃ ἀθγ Απίννουί, δξυνήνια 5ίθῃύ τοῦ ἄθπη ὅ6- 
πἰζἰν5.9 νΟΓΡ]. Ἠοπιοσ, 1{Π84. ὦ, 20, Ἠετγοάοί. 1, 47, 
ΝΕ 119, 114. Τθυϊκγά, 1,.9.υ..ἃ. 

Ὗ. 1227 υπὰ ἀοοῖ νουβίθῃβ ἴθ) σὰγ συΐ ἀϊ6 Ηδ]- 
1θηβοῖθ ϑργδομθ, ἀπά ἄοοῖ Ξργθοιθ ἴθ πδοὴ ἀθῖποῦ οἷς 
δοπθη Αδυΐδογυπηρ (Υ. 1172. 1ἴ,.) γϑομέ σαῦ Θτιθοβίβοι, 
“Ἑλλὴν αἱ5 Δαἀϊεοῦνωυιν Ὀαὶ δἴποπι Γαπιϊπῖπθπ ϑυὈπίδηξ!- 
νὰπὶ ἤπάδύ 510}. δυοῖν Ἐπὰγ. Τρ. Αὐ]. 6ὅ, [Ιρμρ. Ἴδυγ. 
541. 495. Ἠεφτγακὶ. 1951. Χοπορι, Κυποσ. 11. 4, νἱοὶ- 

Ἰοϊονύ ἀυο Αἰβοι. πῃ. 910 υ. ἃ.» 8. μοῦθοκ σὰ δορί! 
ΑΙδΒ Ρ. 272, ὙΥΘΙΙΔθοΥ χὰ ἃ, 5. 

--΄ 
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ΧΟΘΟΈΞΟΣΣ 

καὶ γὰρ τὰ πυϑόκραντα᾽ δυσπαϑῆ δ᾽ ὅμως. 
125ὅ 

ΚΑΣΑΝΕ4ΡΑ. 

παπαῖ, οἷον τὸ πῦρ ἐπέρχεται δὲ μοι. 

Υ. 1298 δὐυοὰ ἴα ἀα5 Ῥυίπορσεοίογει σία (α16 Ῥυίθι- 
Βοιο Αὐδβργάομθ, πϑμ ἢ νεγβίθβῃθη σὰν συΐ αἴ6 ἢε}16- 
πΐβομθ ϑργδοῃα.. δἰπά ἴῃ ρυΐειῃ ΟΥΙθομῖβοι ὐβεία!ξι), 
ψευνυε δύ ΡῈ δἰπᾶ β'α ἀθπποοῖ. γῶρ ἴα. 'τὰ Πυξό- 
Ἠρανταὰ ἀδ5 σὰ Ῥγίμο νεγίαίξέβαυ ὕσεθον Ἀραίνειν στοὰ 
ἄον ϑρύδοῃμβ 85. Ζζὰ Ὗ, 142, Ῥεη Οτγακεϊβρυϊζομθη σϊρὰ 
αἀἸοδεουῖβοῦ Βρυδοικοηπέηϊ 5 ΖΘ Θθ6 ἢ. 5. Ζὰ 5ΙΘΌ, 
536. δυόπαϑῆ Κῦιππιδ πίον νορ πάϑος,, βοπάβθυγπ νοὸπῃ 
σπάϑη, να πολυόπαϑὴς πέπλος 5ϊοἢ βπάδί. 8, ΒΊοπι- 
ἢ ε] 4 Ζὰ Ομοθρὴ. 996, ὙΥἹἱοῖ, δα δυσόπαϑῆ (85 ὕβη., 
ΕἸοΥ. ὑπὰ Εατη, Παῦθη, ἰδέ πῖομέ δησοουκύ ντογάθῃ ) 

πἰῖομί δυόπαϑῆ. 8|16]πη ἀἴθδεβ ἰδέ ἀϊθ υἱοβέϊρογα ϑοῦγαιθ- 
ντοΐβθ, 5. ΒΙοιιῆοϊὰ Ζὰ Υ. 1249 (125]} υπὰ τη5 Ζὰ 
ΞοΡΆ. ΟΙἷά. 79. Ἐξ Βεϊ δύ δΌΘΥ βομ ππισοννοθί, σϑυνυ θοῦ, 
80 ἀαΐβ τῆδη αἷθ Εἰδάθῃ πού ἥπάθη Καπη. ἴῃ ἄθῃ ἀα5- 
Βαθεπῃ βηπαθ βιοῦ Οδηΐοῦβ Ὑουβοῆίαρ δυόμαϑῆ. προό- 
χόντες βίδτί προσύχόντις Χοπη, ἀπαῦ. Υ11, 6, ὃ: σρο- 
τομίων 5ἰαϊὶ προσότομίων σὰ Αἴδοι. ΗΚ, 1. 

ν,. 1929 ἶ, βρυϊπρέ Καβδηάσα. σγὸπ οἶποὺ 1ῃγ υπ- 
βαννοβηίοη Ατί Βερεϊβέοεγσαησ εὐρυοη. ρἱ ύσ!οἢ δυΐ 
δίνιαβ ἀπάργο ἅρϑυ, οὔπρ ἄθῃ ΟἰοΥ ΤΟΥ ἔεγηθγε ἤθάθ 

πᾶ Απύνγογα χὰ ρσαῦθῃ : 888} ὙΟΠ νυθίοευ τί ᾿ἰδύ ἀδ5 
Ἐδυο (ἀϊ6 Βεσοϊδίογιηρσ.) δ 65 πῆς πὶ ΔΌ6. (Θγργοῖτς 
πιῖο ἢ). Καβαπάγα νυῖγὰ νοπὶ ἀροίϊοῃ σϑίθθθη, ἄθεη 86-- 
ΠοΥσεθοΚ δὐζΖυϊεσοθη, 8. Υ. 1949 {ἢ παπαῖ Υἱοῖ.. 
παπαὶὲ Ἐδτη., 5. Ζὰ ΡῬεῖβ. 987. θεγὺ ΗἩϊαΐιβ. υυἱγὰ ἀυγοὴ 
ἄϊε [πὐουϊθοίίοι δα βου! σοί, οἷον μα ἀΐδ εὐβδίβ 5 θα 
ΚυτΖ, 5. Ζὰ Ῥγοπι. 141. τὸ πῦρ αἶα [,ο᾽ Δα πβο δι οἢ-᾿ 
Κοῖί. Αὐΐγερυησ, 5. ἡ. 1188, Αϑβηϊ οι δορὰ. ΕἸοκΚίτ, 

888 “ϑαλπῃ τῷδ᾽ ἀνηπκέστῳ πυρὶ, δίαχ. γεν. 55. 15. 
1 πῦρ αὐτὸν ἐπινέμεται πολὺ καὶ ἄγριον, καὶ τους 
λογεσμουξβ ἐπιταράττει. 
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1280 ὀτοτοῖ, “ύκει᾽ ᾿ἠπολλον, οἱ ἐγὼ, ἐγώ. 
αὕτη δίπους λέαινα συγχοιμωμέενη 
λύκῳ, λέοντος εὐγενοῦς ἀπουσίᾳ, 
κτενεῖ με τὴν τάλαιναν" ὡς δὲ φάρμακον 
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τεύχουσα κἀμοῦ μισϑὸν ἐνθήσειν κότῳ. 

Υ. 1290 γυϊ 5ῖ6, ἅνει ἀ16 ἀπσονν ὅμβη ΘΒ θη ΠῚ 
ψουνυιπάοτί, ἄθπ Αρο] θη δη. λυύπειε γνδ! ἤβοθοτ, γυο]ἴε-- 
ἰδάίεπᾶον., 5. Ζὶιι 5160. 132, οἱ ἐγῶ, ἐγωῶ νεῖια πον! 
Ὑγ6 86 πὶρ! ἴθοθϑη οἱ ἔγω 5. σὰ 8160. 791. Ὅδθνυ Ηϊδ- 
ἰυ5 ἴῃ ἐγω. ἐγὼ νἱγὰ ἀυγοῖ ἀἴθ ΥΥΙΘἀοεμβοίμπσ δηΐ- 
Βομιυ]!αϊρθῦ, γοΡ6]. Ν. 1090, 1519, 500}. Αἴὰβ 870 
ἰδοὺ, ἰδοὺ, Ἀπ νοὶ. Ῥεογβ. 9717 ΚΗ ὁρῶ. Κοϊ. 1458 

ὁρᾷ. ὁρᾷ. Δπύ. 1828, 1552, Ῥεῖθι5 Βι. 11. 7 ἴτω, 
ἔτω, Απί. 1819 ἐγὼ γάρ σ᾽, Ἄνω ἔκανον" ὦ μέλεος. 
ἀν λδδοὶ 5. 61 Θ6ΙΟΙΟΥ ἴῃ Ἡ: ορίδίοία ογίέίοα 8 ἀθΥ 
ΤμοθΘοκίβομθη Αὐβσᾶθθ ἀ65. ΘΟΡ ΒΟ ΚΙ οἰβομβοη Αἰὰθ Ρ. 48 
ἔ.. χὰ ἴὔπγ. ρὲ. Δυν, 824. ἐδ νογϑίδιις ἀοοϊπιαοῖδ Ῥ. 
91 {ἴ, Ηδυπιδμηβ δίσπιπι. ἀοοῖγ, πιθὲσ. Ὁ. 589. 9248 ἢ, 
ας. ατϑιηῃ. 8. 49, 5. 104, ὑῃ5 Ζζιι Ῥογβ, 649, 

Υ. 1231 Π τρὲ ἀν Ζυβαπιιπθηῃδηρ: 16 ΚΙγίαϊπηη6-- 
δίγτα νυῖγα τὐϊοῖ δάΐθη : ννοζὰ {τ Ἰεὴ αἰδὸ ποοῇ ἄδθῃ 

ϑΘμθυβοίμυοκ ἐ δίπους λέαινα αἴας ΚΙγῥαϊπιποβίγα., 8. 
ἈΠΗΠ ΟΝ ο5. χὰ ΗΙΚ, 862, λύκῳ ταῦ ἄθμι Αἰρίβεμοβ, νϑὺς 
ΔΟΒΕ οι, τὰ Οδροηβαῦζθο Ζὰ ἄθηι 1 ὄννθη.9 5. Ζζὰ Υ, 1197, 

λέοντος εὐγενοῦς ἀθ5 Ἀραιιθῆίποῃ 8. δ! ῃ 65 χὰ Υ, 
874, 85 Ῥαυ(οἱρίαπι Ργᾶβθηί 5 συγκοιμωμένη ἀτγυοϊξ 
δἷῃθ δῇθονθ ὙΥἸρἀογμοίαηρ, δὴ ῬΠορθη 8185, 5. Ζὰ Ῥοι8. 
909. ἀπουσίᾳ ννδθτθηὰ ἄἀογ Αθννοβθημοὶδ, νυνὶ ΘΌΡἢ, 
ἼΎΔο. 166 τῷδε τῷ χρόνῳ, 8. ἀπίεῃ Ζὰ Υ, 1362, Δίας}, 
Οτϑιημ. ᾧ. 406, ἃ. 

Υ. 1235 ἴἴ, ροἰοιομβϑαπι πᾶ! οἢ 418 (συ) ΜΙΐεὶ 
Ῥογοϊίθηἃ δυο πποῖπθη ΠΟ π. τὰ 65. ϑυΐσυϊεροπ ἀθπὶ 
ΟὝΟ1} (ἰδ νυθπμ πϑι! οἷ Διο πιοῖηθ Βοβύγα πη ΖῸΣ 
ΘΠ αηρ ᾿ἢγο5 σγ}]65. θεϊ γῦρο). γι 516. βἰοῖ, ᾿πάθῃ 
δῖθ ννοίζί {ὔν ἄρῃ ίδπῃ ἀὰβ. Θομνγοῦί, [ἐγ τηοῖὶπο Ηρ 

ΘΙ γαπρ βιοῖ χϑιίθα χὰ ἰάββθῖ ΒΙαί, ον ὕηρσαπῃρ 
ἀθ5. Αβδιμθιηπο τὺ ἀος Καβαπάγα ἰδ ὧς ἀϊὸ ΚΙυ- 
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128 ἐπεύχεται ϑήγουσα φωτὶ φάσγανον, 
ἐμῆς ἀγωγῆς ἀντιτίσασϑαι φόνον. 
τί δῆτ᾽ ἐμαυτῆς καταγέλωτ᾽ “ἔχω τάδε, 
καὶ σκῆπτρα καὶ μαντεῖα περὺ δέρῃ στέφη ; 

120 

ἰαϊπηποβίγα οἷπ Βονυοσιπρδογαπᾶ, Ὀοιάθ σὰ πιογάθῃ, 8. 
Υ. 1413 ἢ, Οδοορὶ. 991. δὲ ἄδθπ ϑ΄ί'ππθ πδοὲ [ἂν 
γὰρ, 5. Ζὺὰ Ῥύρια, 125. μισϑὸς ἵἱπὶ Βοι! πηθη ϑ΄ππε, 

ννΐθ ϑόρῃ. Απί. 291. ἐγνγθήσειν Ἐδτη.. ἐνθήσει ὶοῖ. 
ἐνϑθησειν [ς ὥστε ἐνθήσειν. φωτὲ ᾿ϑὲ ἀαεένιιδ ἐπιοοτ- 
τιοαϊ. 5. αίῃ. Οὕϑιμμι. ὃ. 3587 υπᾷ 8. 394, 1. ἐν- 
τιτίσασϑατι πὐξ ἄθ Ασοιδβαίνιβ Ποῖ πε : Γν Θύννἃ 8 510 ἢ 
Εἴνναὰβ Ζβῃίθη ἰάββθῃ 9 νΘΓΕῚ. ἔσαν. Ηεγακὶ. 8δῷ κάποτίέ- 
δασϑαι δίκην ἐχϑροὺς. 882 μὴ ἀποτίσασϑαι δέτιην, 
νἱ οἰ οῖομε δυο Νίδα, 961] πόόσεν δίκην (ἀπά. δώῃ) 
τῶνδ᾽ ἀντιτίσασϑαι πακῶν. 1316 αἷς .--- τὴν δὲ τί- 
όωμαι δίκην (ἀπ. φόνῳ), Ηοιμεῦ. Οάγ855. 156, 2936 ἔ, 
Αὐοὴ τεμωρεϊοϑαΐί τινά τε, 5. ἴοπκ ζΖὰ Ευν, ΑἰΚοβί. 
749, λύσασϑαΐ τί τινος, 5. τὰ Οδοθρὶ. 796. φόγον 
ἸΜΠογαθίαΐ, 5. Ζζὰ ϑ316 0. 44. 

Υ, 1251 ἔ, σᾶσυμπη αἶδο μα ἰοῃ αἷ5. Ὑδυπὄμππης 
πιϑῖποῦ αἴ65. αἶα ϑίᾷθα ἀπά ἀἷα ϑ'εμθγκγᾶηζθ ὑπ ἀθη 
Ηδ]5 ἐ Ηϊδγιαῖϊῦ ἀπὰ τϊῦ ἄθιη ΕἸ σθηάθη ἰδὲ Ζὰ γϑγρίεῖ- 
ΟἸθη.. νγὰβ Καβαπάγα βαρ ἴπ Εἰυγ, Ττοδά. 151] Η, ὦ 
ὁτέφῃ τοῦ φιλτάτου μοι ϑεῶν, ἀγάλματ᾽ εὔϊα, χαΐί- 
βέτξῳ, 5: ἔτ᾽ ἀπ᾿ ἐμοῦ χρωτὸς σπαραγμοῖς, "ῬΒαδθαβ 

ΗΙρρο!. 806 ἢ, τέ δῆτα τοῖσδ᾽ ἀνέστεμμαι κάρα πλε-- 
Ἠτοῖσι φύλλοις, δυστυχὴς ϑεωρὸς ὧν; Ῥεϊευ5 Ευγ. 
Απάγομι. 1224 δπκῆπτρά τ᾽ ἐῤῥέτω τάδ᾽ ἐπὶ γαῖαν, 
ἀπά ΑἸμρἢϊαγδοβ ϑίδθυβ ΤΠ6Ό, ὙΠ, καταγέλωτα οὔ- 
͵θοῦν : αἱβ αδρεηβίαπά ἀθβ ϑροίίεβ.. νγϑὶ! 5δῖ6 πᾶ! ο 
πἰγσθηα β ΘἸδυβοα ἴαπὰ » 8. Ζὰ Υ, 118ὅ. γεγεὶ. Ευγ, 
Βάκοι. 1078 ἢ ἄγω τὸν ὑμᾶς, κἀμὲ, τἀμά τ᾽ ὄργια 
γέλων τιϑέμενον, Δοη, 898 ταῦτ᾽ οὖν οὐ γέλως 
κλύειν ἐμοί; Κταββ. Βε. ΥἹ (1) γέλως γὰρ ἐχϑροῖς 
γίγνεται τὰ τοιάδε, Βόρ. Κοὶ]. 909 ὡἰς μὴ --α γέλως 
ἑμῶ ξένῳ γένωμαι τῶδε. ὕδθεν ἄθπ ϑ'πρυ!αγὶβ 5. 
δυομ οὔθ Ζὰ Υ. 1149. τάδε ἰιϊηνγεϊδοηά ἀπά ἀὰ5 ΕὉ]- 
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ἃ σὲ μὲν πρὸ μοίρας, τῆς ἐμῆς διαφθερῶ. 
1240 ἴτ᾽ ἐς φϑόρον πεόδόντ᾽ - ἀγαϑὰ δ᾽ ἀμεί- 

ψομαι" 
ἄλλην τιν᾽ ἄτην ἀντ᾽ ἐμοῦ πλουτίξετε. 

δεπᾶς νογθογοϊἐοπά, ον Ῥίυγα 5 σκῆπτρα ἀπᾷ στέφῃ 
Ἰδῦ ἴῃ αἴθβθῃ ΥΥ ὄνέθεμ ρον] ΠΟΠ ιν 85. ἀδὺ Θἰπροίαγ 8. 
ἀὰ 5'6 δὺβ πϑῆγογθη ὙΠ οίίθη Ὀθδίθηθη, Ἕρπῆπτρον ἰδὲ 
σανν μη! τοὶ οἴη γοθι', δέ οπον 5.0, ΥΥ ἀπαθυβίδῦ 2 ὁ)εῆ- 
πτραὰ εἷπ τύ (οἰά, ΕἸ οηθθῖη ἀπ ἀθγρ]. δυβροϊθρίοῦ 
Ἡδυβοβουβίαθ. Ρυϊθϑίθυβίδθ ἃ. ἃ. 6 ϑ'ίαρ νγᾶγ οἷῃ 

Ζεϊομοη ἄἀθι Ῥυϊθβίουνυῦγθ. 5. ΗἾἸΚκ. 940. Π|Ιδὰ. 1, 10, 

Οὐἀγε5. ΧΙ, 91], Ηοϑγομῖοβ : ἐϑυντήριον., ὃ φέρουσιν 
οἱ μάντεις ὁκῆπτρον ἀπὸ δάφνης, ϑραπμοίια. χὰ ΚΚ8]- 
᾿ππδ οι. Ἡγῃη. δυΐῇ Ῥα ]ὰ5 127, μαντεῖα ὁτέφη ἀϊδ 
ϑϑβογκγϑηζα.. πδύϊυ Ποῖ Του θυ ΚγᾶπΖθ, νϑυρίθιομθ Εἰ, 
Τρ. ΑὐἹ. 757 ΠἴΦ Κασάνδραν --- χλωροκόμῳ ότεφά- 
γῷ δάφνας κοσμηϑεῖσαν ; ὅταν ϑεοῦ μαντόσυνοΐ 

πνεύσωσ᾽ ἀνάγπαι. 'Γτοαά. 957 ἔ. περὶ δέρῃ, νευρὶ. 

5001. Ζζὰ Αρο!οη. Βμοά, 11, 159 ἐχρῶντο δὲ στέψει 
τριχῶς, ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, “πὲ τοῦ μετώπου, ἐπὶ τοῦ 
τραχήλου τιϑέμενοι τοὺς στεφάνου. 

Υ, 1299 ἀϊοῖ νυθηϊσβίθῃβ ὙὙ1}} 10} γΟΥ τηθῖπθῃ 10- 
ἀδβίοοβθ γϑγπιοδίθη, 0165 σϑῆθ δυΐ ἀθπ ἄγδῃζ, νυθ ἤθη 
516 Θἢδσ νϑυῃὶοπίθη Κομηΐθ 815 ἄθῃ ϑίδὺ, νϑῦρ]. Εἶτ, 
Ττοδα. 451] {ι, ννδίομθ ϑδίθθβ ζὰὁ Ν. 1297 δηροίψῃγες 
νυογάθῃ δύ. δὶ αἴθβθῃ ΥΥ ογίθῃ ῃἰπιπηΐξ 516 ἄθῃ ΚυδῃΖ 
γοιῃ Ηα]Ξθ. σὲ, ονρίθϊο ἄθγ ῬΙ αγα] 5 νουμογρθιῦ, ἀὰ 
βίοι Καβαπάγα ἄθῃ 88 νἱθίθη []ηΖοὶ μοὶ θη σαυβαηηηθηρθ- 
Βοίζίθῃ Κυϑῃζ 815 δηζθβ ἀθηκί, σὲ μὲν ἀΐοῖ νυθηὶσ- 
δίθῃβ.» ὑυθηπ ἃ Π0ἢ} ἄθη Θ'ίθὉ πιο, 5. Ζὰ Ρίοιῃ, 750, 

Υ. 1240 ἴ, σοι ἴη5 νβγάθυθθη, πδομάθῃ ἴἢγ σρ6- 
ἴδ! !θη (νου θέ νο!]!θηάβ. νϑγηϊο δῦ, πδομάθαι 1οἢ δαοῖ 
δυῇὲ ἄδθη Βοάθῃ σαννογίθη μᾶρ6: οὶ ἀϊθβθὴ Ὑγογίθη ἰβύ 
Καδδπάγα ἱπὶ Βερυ ἶο, ἄθὴ γαηΖ Ζιι Ζουγθι ξθὰ πὰ 1Πη 
τοϊῦ ἄδθὴ ϑίαθε δυῇ ἠϊθὸ γάθ Ζὰ ννογΐθη: ἀοοῖν ἃπάογεέ 

οδἷθ ἴἤγθη Εὐπύβο! υ[5, ἀπὰ ἰορὲ θ᾽ 465. ἀπνουβθγ ἂἃπ ἀθΓ 
᾿ ϑεῖϊία ἀδν Βάδμπα ηἰβάθι,) ---- Ούδ5 16ἀοοίν νν1}}} ἰοῖ δύ- 

ἀι 
ὙΥΙθαθγη; γρῃὰ οἷθ ἀμάθχγοβ ἴὐπὴ6 1} βύαῦῦ πιοΐμον θὸ- 
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ἰδου δ᾽ ᾿Ζπόλλων αὐτὸς ἐκδύων ἐμὲ 
χρηστηρίαν ἐσϑῆτ᾽. ἐποπτεύσας δέ με 1970 
κἀν τοῖσδε κόσμοις καταγελωμένην μετὰ 

1245 φίλων, ὑπ᾽ ἐχϑρῶν, οὐ διχοῤῥόπως μάτην. 

τοϊομον (ογίγεα) ὃ ΑΒ] οἢ Ἐπὰγ, ΑἸΚ, 179 ἢ, Αὐὶβίορῃ. 
ἈΠέ. 1947 ἢ. ὕὅεθεον ἄεπ ῬΙαγα 15 465 Γπιρουϑῦυβ θεοὶ 
οἴποῃ Νιευΐζμ ἱπῃ Ῥ] ΓΑ 5. 5, Ζὰ 5Ι6 ἢ, 944; ἅδον. ἀ16 

Ὑογνν ἀπβοδαησβέοσιμθὶ ἔτ΄ ἐς φϑόρον α΄. ἃ. 5. ΒΙοιηβε!α 
Ζὰ ὅ51΄6Ὁ. 298 ὑπᾶ 416 Αὐβίοροῦ Ζὰ Αὐ᾽βίορῃ, ΡΙαΐ. 698, 
ἀγαϑὰ θᾶῦ6 ἰοὰ τὲ ΘομῆτΖ βέδέξ ἄθ5 ἄθπὶ ϑίππαε ὑπᾶ 
ἄοια Νείγαμ παοῖ ἔα βοῖθη ογαὰϑοὺ σοβοινίεθεπ. ὕεθεῦ 
ἀγαϑὰ ἀμείψοματ 5. τὰ Ὗ. 718. σὰ ΗΙΚκ. 612 : ἄνθει 
ἀδ5 ει θβύνθ θθββθεπ ἀν δά 5. Ζὰ βόορῃ. Ἔσδοῦ, ὅθ82, 
Αἴβοῦ, 5160. 601 υ. ἃ. δὲ ἰδέ ἀδθεθὶ δὴ βϑῖπου ϑ366}|6. 
ἄτην ἰδ ἀὰ5 Αβρβέγδοξυπη -βίαίξέ ἀθ5 Οοπογοί : {0πμε1] 
βίαι Ὁπηριβυουκῦπαθγϊη. νυ Καβαπᾶγα υγᾶῦ, ἀθ πη ΠῸΓΪ 
ΒΟΒΙπμμ65 Βαίία δἰ Ζὰ νευκῦπάθη, οὔϑὺ βίας {Ππσ] οΚ- 
Ποῆ6: ἀοοῖ βργύθοῖθμ αἷθ δίθυ δ σεμότισθη ϑίείθη Υ.. 
1208 : ΒΚ. 159, 429, 616: ΟΠμοερῃ. 829. 8388 : ϑορῇ. 
0]. 581; Απί. 8393: Ευγ, ἀπάγομ, 105 ΓΓΣ ἀ16 δὐξέθγ 
Βεἀουίαπσ, 5. δύυοῦ Υ. [108 ἢ, 1189. [δῆπὸ Τ᾽ ηγθοδό 
Ἠαΐ τπῆϑῃ 65 ἴῃ ἄτῃρ υπιδηάετη νυ θη}. πλουτίδετε, 
νεῦρὶ. Υ, 874: 5ορῃ. ΟΙά, 80. δυοῖ πεαένγειν οθδθὴ Ζζὰ 
Ὑ. 269, παχύνειν χὰ ΗΙΚ. 60]. 

Υ. 1942 Πἶ 5᾽θὴ αθεῦ, Αρό!]οπ βοϊδδέ βηἰκΙ οι δέ 
τρϊοῦ ἄἀεν Θεμουίγδομέ, πϑομ 6 πὴ ΘΓ 65 ΔΌΘΓ τού Βη σΘβθἢ θη, 
ἀαΐβ ᾿οἢ βοσδὺ 'π ἀἴθβοῖ ΘοθηιοΚα υϑυϊδοῆῦ ντυγάβ ὑπ- 
ἐεγ Ἐσθαηάθη (ππίου ἀθῃ ΓΟΘΓΠ). Ὀπέίου Εἰ δἰπάθη (815 Ἰο ἢ 
ἴῃ ἄἀογ Οἴἰεναὶ ἀδι Εοἰηάθ τυᾶῦγ. ΟὐΘΥ σοη Ἐἰπάθῃ ), 
ὉΠΌΘΖνν δῖ ἴ61 6 γι οΚβι ομέβιοβ, Αρο μη επίκιοιάθί ἄς ἴΚἃ- 
βαπᾶτγα, ἴῃ 50 δύῃ οἱ βῖδ ἄδζι δηΐγοϊδί, 5. Ζῃ ὟΟ. 1229, 

5. ἀδΒηΠ ομθ5 δῦ ἢ σὰ Υ. 460. Ζπόλλων αὐτὸς ἐκδύων 
ἐμὲ τῶν ᾿ἀπόλλων αὐτός ἐστιν ἐκδύων ἐμὲ. 5. ξὰ Ὗ, 
418, ΗΙΚ. 1722. ἐκδυΐξιν βίεμξ. πιϊξ εἰπθπὶ ἀορρεϊΐεπ 
ἈΑοουξαίίνυβ. 5. Ηοπι, Οάγε5. 14, 9541, Χεοπορὶὴ. Κυγορ. 
1. 8. 17, ἀδβηιοθθβ αὐὸὰ ἴῃ δίας. Οτάπηη, ᾧ, 418. 
χρηστηρίαν ἐόϑῆτα ἄδπ Βεμεγκγαηζ. ἐποπτεύσας (ΥΪοί. 
ἐποόπτευσας, ἕατῃ, ἐπώπτευσαξ ) 68 πιϊῦ Δησοβθθη, 68 . 
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καλουμένη δὲ φοιτὰς ὡς ἀγύρτρια 
πτωχὸς τάλαινα λιμόϑνης ἠνεσχύμην. 
καὶ νῦν ὁ μάντις μάντιν ἐκπράξας ἐμὲ 197ὅ 
ἀπήγαγ᾽ ἐς τοιάσδε ϑανασίμους τύχας. 

π ἰὀἀὩρττππππ τς... ῆ--ο“Ππῆππ---ππ6πῸ-Ὸ- 

Ζυροίαββδθη Παραπά, 5. Ζζὰ ΗΙΚ. 409, δὲ Παΐ Πἴογ Ρ6- 
ΓΟ Ιραπάθ Κυαίε, 5, ζὰ Ῥεὴβ ὅ0. 50 ἀαίς. ἄδ ϑ'ππ 
ἦδθ : ΑΡΟΙοη 5ε!θ5ύ δηξκίοἰάθέ τηϊος, δΌ6Υ πίομέ πδοῆάοπι 
ΘΓ ΠΙΘΝ ἴῃ ἀΐθβοῦ ΤΊΔοΝ  σθθηγέ, βοπάθυπ πδοβάθιη δὲ 
το ἀανΐὶη ἄθιῃ ϑροίίε Ργεὶβ ραρεβθοπ μδέ, παταγε- 
λωμένην, 5. θεν αἴας βδοθθ ζὰ Υ. 1188. μετοὶ ἃπὶ 
Ἐπάθ ἀ65. ὑεῖβεβ ἀδιῇ πἰομύ δου ]16 Ὑγοθοη ἀογ ΝἅΠθ 
ἀεν Ἱπίθγρυποίίοῃ, 5. Ρεῖβ, 459, Εππῃ. 933, Θόρι, ΟἹά. 
ὁδοῦ, ΚΟΙ. 496, ΕἸ. 847, ὙΤγτο Βὲ. ΧΥ͂, 6 ξὶ αὐγα- 
δϑεῖσ᾽ ὑπὸ κουραῖς ἀτίμως δεατετιλμένῃ φόβης, Πεν- 
ππατισιῖ Φέδπηπι, εἰοοέγ, τπεῖσ, Ρ. 118, μετὰ φίλων, ὑπ᾽ 
ἐχϑρῶν Ὀϊάδπη Οερεπβᾶίζρα, Ζνυϊβοῆθῃ ὐυϑίομθη αἷθ γογ- 
δΙπάμπῃ ρος ρΑΓΕΚ6Ι πδομαγοκιιοῖν ἔθη], γαγρ]. Εἰπη. 153, 
160. υἱπ᾽ ἐχϑρῶν, 5. θεν ἀϊθ βδοῆςῦ, 1039 Ε ΤΌΘ 
ἢ, 1044 --- 1077. οὐ διχοῤῥόπως μάτην Καῃῃ πιδῃ 
τηϊύ ἐποπτεύσας γουθἰπάθη, νυδῆγβομϑίμ! οι ͵δἀοοῖ πιϊέ 
καταγελωμένην. οὐ διχοῤῥόπως Ἀηᾶεέ 5'.ἢ ὅ[ίον μοὶ 
ΑἸΒΟΙγ]05, 5, ΒΙοπηῆο!ἃ χὰ Υ, 840. μάτην γὐοκβιομίβ!οβ, 
ΒΟΠΟΠΌΠΡΒΙ05. 5, Ζὰ Ῥρίβ. 978, 

Υ. 1246 ἢ, σοπαπηΐ Ζὰ νγογᾶθπ ΔΡ6ῈῚ εοἷἶπθ [γΓ6 
( Οδυκ!ογῖη. ), νυῖθ εἶπα Οδυπονῖίη., ἀΐδ Ὀεοΐίο!ε. οἰοπᾷ 
ἩυπροΥ5 δύ γθέ, πα Γ50᾽ ἸΟἢ τηΐγ θέλ! θη Ιά5βθη. Αδμη ἢ 65 
5. Ζ ΥΟ. 1168. παλεῖόϑατ δὐυςὶ ἱπὶ ἅδῃ 1Πη6, 5. ΖᾺ 
ϑόρὶ, ΡΙ]. 2928, δὲ ἀδπ ϑίππθ πδὸὴ [ὧν γῶρ, 5. ζὰ 
Ῥίοπι, 126, Ὁϊ6 Βεϊννόγίε: πτωχὸς, τάλαινα λιμο- 
ϑινὴς ρσεμόγεη Ζὰ ἀγυρτρία; νεῖα εἶπθ βο]οιβ 1απάρβίγοὶ- 
ΘΒουΐη εἶπα Οἰδυκογῖπ σοπδηπί Ζὰ ννθγάθη β'οἢ σοΐα! θη 
Ἰάββθι πηυΐθ, τάλαινα λιμοϑνὴς ἄϊα νοῦ ΕἸοπά Ημὰη.- 
δθγ5 βίϊγοί, ΟἿΈ νγεγάθπη 50 Ζυνγεὶ Αἀ]οοίϊνα γϑυβαπάθη. 

Υ, 1248 ἢ, ὑυπᾶ πυη μδί ἄορι Ξ'θθοῦ 1 οἷ, αἷθ 56 16- 
υἷπ, δρσείμδη, ὑπ σοίμηγε Ζὰ βοϊοῆθη ᾿Γοά 65. Θβομίοκβϑη, 
ἐκπράσσειν ΔὈιμυη, σδπ νου! ρθη, 5. σὰ ΗΙΚ. 94, ἔρε. 
πράξας ἀπήγαγε ἴὰν ἐξέπραξε καὶ ἀπήγαγε. 

10 

"σὰν... “- τὦ ----.----.--...-- - 
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1950 βωμοῦ πατρῴου δ᾽ ἀντεπίξηνον μένει, 
ϑερμῷ κοπείσῃ φοινίῳ προσφάγματι. 
οὐ μὴν ἄτιμοί γ᾽ ἐκ ϑεῶν τεῦϑνήξομεν. 

τατ-...........-... .----- θ«-ς. ͵ ςἧἡἧ΄-΄΄Ππτπι.Ὸ0τ-“σ’ςἋᾺρΤ-.;.ςᾺςὖῪοὃὁ6
{ ΓΤΘΤΤΤΤ- Ἄν 

Ὑ. 1950 ἔ, ἄε5. νβίου!οῆοπ ΑἸέαυβ πᾶπ! οι αοροπ- 

Βίοοκ ( Βομιδομιθαπκρεροπβίῦ οι ) πᾶν δὰ (88. νυΥπι8 ᾿ 

δΙαΐ σα Ορίεν ἀθὺ Εἰγβοδίασθπθη., ἀ, 1. ἄθπη ἃ]5 ἄδθρεθη- 

οἰὕςκ ζΖὰ ἄδοα Αἰΐαγθ, δὴ νυϑίοιθπι πηθῖη  ΐει δύβοῦ α- 

δοη νευγᾶθ. βίθῃξς ἀὰ οἷπ ΒΙΟΟΚ., ὑπὶ Πδοῖδ ᾿πθΊ ΠῸΥ γεῖς- 

τναπᾶσηρ πιϊξ πιοΐπθπι μοὶ ίξεη ΒΙαία θεἤθοκι σὰ ννογάθη. 

τΠ6ῦον ἄἀεπ Τοὰ ἀ65 Ρυΐδιηοβ ὅπὶ Αἰΐαγε νϑγρὶ. ΥἹγρ!. 

Αδη. 2, ὅδ0 Πἕ α. ἃ. δὲ ἄοιη ϑβίπηθ πϑοῖ ἔς γαρ; 

5. Ζὰ Ῥτοπι. 195. ἐντεπίξηνον ᾿ᾶθ6 ἴον Ὀεὶ Θἢα ἔθη, 

πῃ ἄεγ Βεάουίαπρσ: Θαρθηθ]οοΚ, εἷπ Θδροπβιῦοκ ννοζαὰ 

ταδοδοηᾶον ΒΙοοκ. ΑΔπ ἀδγ Ζυβδιηπιοπβθέζαπρ δῦ πἰομ 5 

Απριδίξιρεβ ; 5. ἄμη!ομο5 σὰ Υ. 12, Μη Βαΐ ἀντ᾽ ἐπί- 

ξηνον υἱομβέ ἅδε! σεᾶπάθγί : ἀεπὶ νδιου !οἤθη Αἰζαγα 

δἰοῖοι Βανγί εἴη Βίοοκ, οὔνγοῦ! ἐντὶ θεῖ ἄβθη ΤΓΑΡΊΚοΡη 

νυθηϊσβίθηβ βἴοι πἰομ Βἰηύθγ ἄθπ ἰθιϊον ἤπάοί: ἄοοῖ 

ε. ἤσμι [Π|1ὰ. 98, 60. ὕεθεν ἐπίξηνον 5. Αὐϊβέορξ-θ 

Αοδατη. 3518, 363, 866, 8378. 574. ΒιΙοπιῆοϊά Ζὰ ἃ: 

Βέι: ὕδεν μένει πιϊξ ἄθπι θδύνυβ ὑπ5 Ζὰ ΗἸΚ, 5715 

δεν ἀα5 Ῥαγεοἱρίαια οὔπα ΑΥΕΚΟΙ οἄεν Ῥεοποιμεπ οὔθ 

χὰ Υ. 1187. φοινίῳ προόδφάγματε δα ἀδ5 Ὀϊυϊσ6 

Ορίεν. ΒΙυίορῖεν. ἃ. 1. δυΐ ἀκα5 σεορίοτία ΒΙυί. Αομη- 

"οι ϑόρη. Ὑταοῖ. 891 φονέα νεφέλα. ΒΙυξάυηκε! Τὰν 

ἄσηκ!ε5 ΒΙαῖ, 5. ἄα5. πρόόφαγμα 5οβεῖπέ πἰομέ νοπ 

πρὸς, 5οπάδγῃ υῸῃ πρὸ υπᾷ ὄφάξειν τὰ Κοπιπθη, 0Ὁ 

65. δἰεϊομ. ἀυοῖ ἴῃ 76 πθιὴ ΕΔ1Π1|6 πὶ εἴπη ὅ σθβοῦγι 6 ἢ 

πγογάθη νυῦταἂθ, 5. ζὰ Υ. 1928. Ἐΐ μεϊ[βί ἀ85 Ηϊπρθ- 

ορίεγίβ, υπὰ Κῦπιπῦ νοῦ παν. Ηδκ, 41, 260, Ι[ρ. Ταυγ. 

943, 458, Ἰτοδά, 624, ΑΙΚεβί, 848 πένοντα τύμβος 

πλησίον προόσφαγμάτων . νεῖθ προόφάξειν ἰπορίοτη 

νεγρ]. Εὰν. 1971 προσφάδεται μὲν αἷμα πρῶτα νερ' 

τέροιξ 

Ψ. 1989 ἄτιμοι υπρετδοιέ, τεϑγήξομεν, 5. ἅθ6 

ἄϊ6 Ἐοτπὶ δυο Ατϊβίορι. ἀομαση. ϑ2ῦ, θογ ῬΙαχαὶ 

βίαϊί ἀε5. ϑ'πρυαγῖβ, 5. Ζὰ Ῥοιβι 20, "" 
ὩΠΞΑΙΡ ἘΞ Θ᾽ ὁ ξς 
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ἥξει γὰρ ἡμῶν ἄλλος αὖ τιμάορος, 1980 
μητροκτονον φίτυμα, ποινάτωρ πατρός" 

1205 φυγὰς δ᾽ ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος 
κάτεισιν, ἄτας τάσδε Ὁριγκώσων φίλοις" 

π᾿ ππΨρορ«ρ--- θΈο  Ρρἧ ως 

Ὗ. 1258 ἔ, Κοπιηδθη πᾶπη ον υνῖγα 8]5 Π5 (πηῖς0}} Δ 0 ἢ ποοὴ ΓἄΟΠΘηἀ6Υ, οἷπ πιαέξουπμηογάθηᾷος (ὐοννδ οὶ, ἀθγ Βἄομον. ἀε5 Ὑαδίουβ ( Οτοβίεβ.). ἄλλος αὖ δὐυοῇ ΠΟΟΪΝ, δι ίβουθπὶ 800}... πᾶ] ἢ δα πογάθιη ἀδ[ς δῷ ἄβῃ γαίεν γἄφῃξ, 5. ζι Υ. 191. τιμάοροξς, 5. σὰ Ὗ. 501. ᾿μητρορτόνον φίτυμα ἰ5ι οἷηα (δ 2 νυ ]βοῃθηροβθίζία Αρρο- ᾿δΙυ10Π.. 8. ζὰ Ὑ,, 677. 

᾿ ν. 166 ἔ, α]5 Πυομεσον Βϑέξδι: δθδῦ ψΟη ἀΐοβοιῃ ΤιΔηα δπίξογης Κομγί ΟΥ Ζυγίοις, αὑτὴ 50] οι Θγρϑποὶ Ζα ῬΘβομἸοίβεη. ἀθη ΒΥΘαμάθηῃ (.αἱ5. ἀον ἰδϑὐζίβ, ἄθυὺ ἴῃ ἄδὺ ἘΔΙΏΠ16. βοΙ μα. Θύθαοὶ θοϑθῆθηῃ υνἱγά ). ἀλήτης νοὶ! Οἰθβίθϑ δα βου] ἀ65 Ηδυβος θδἰπὶ ΒιίσορΠΐο5. (5. Ζζὰ Υ,. 858) 5βίπθη {9π0ϑγ δ] Βα θη ἸὩ 156. (8. Υ; 1549 ἔς 1058, Δ ροΒΗ. 5... 199.. 135] ἔ., 950, 8398. 404 Ῥ, δῦ ΠΠ, 916 ΗΠ, Ευπι. 402, ἴῃ νγϑιομθη ΒΒ 6] ]6ὴ ΖΌΠΩ ΤΉΘΙ] Δ ἢ νοι ἀον ψογθαππαηρ ἀδν Ε]εκέγα ἀϊα Ἀβά8 δῖ, τῆσδε γῆς ἀπόξενος, νειρὶ. Ομόθρι. 106] ἐγὼ ᾿ δ᾽ ἀλήτης τῆσδε γ7ῆ5 ἀπόξενος, ἔδαπι. 874 τοῦδ᾽ ἐχό- ] δενος πέδου, ϑοριι. ΕΙεκίν, 777 ὅστις. φυγὰς ἀπε. δενγοῦτο, πων. ΗἜκ. 199] πατρῴας γῆς ἐπεξενωμέ- ὑγοῖδ. -- ὡϑνεγέναι ἃ 8 (θὺ ὙΥἃπηιηρ ΖυΣ ΟΚ ΚΘΏγϑη, 16 Ἠδγοάοί, 1, 69, νι. 6, εὐνιά πατέρχεόσϑαι, ε. σὰ 5160. 975. υμὰ κατάγειν 45. σὰ Υ,, 629, ϑριγποῦν πὰ ϑριγηος βίθῃβθηῃ Ζιινυθ!θῃ "ΘΔ ΡΒ ΟΥΊ50 ἢ, γογρ]. ΕΓ. Τὰ5. Ηθιακὶ. 1280 δῶμα ϑριγκῶσαι κακοῖς, 'Ττοδᾷ, 489 τό λοίσϑιον δὲ ϑριγκὸς ἀϑλίων κακῶν. Αεδη.-. ΠῸἢ δυοὶὶ ΟΠοερῆ. 935 ἐπεὶ δὲ πολλῶν αἱμάτων ἐπ-- ᾿ἥπκρισεν τλήμων Ὀρέστης, Ρεκ5. 8014. πούὐδέπω κα-- κῶν Ἠρηπὶς ὕπεστιν, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἐκπεδεύεται, ὑπὰ κε- ᾿ φάλαιόν τινι ἐπιτιϑέναι, 5, ἀϊδ ΥΥ ὄγίθυ ὕομου ἀπίου κεφάλαιον, διρὴ κορυφῇ υπά πορυφοῦν, 80 νυνὶ ' παρανοῦν ΟΒοερῆ, ὅ29, 6906. 5. δυρὴ Υ͂,Ὶ 1570 ἢ, 1450, Ῥὲν Ῥαίγυβ φέλοις ἰδὲ αἷπο Αγὸ ἀαέΐνωδ. φοπι- 
ἃς 
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ἄξειν νιν ὑπτίασμα κειμένου πατρός. 198 
τί δῆτ᾽ ἐγὼ κάτοικος ὧδ᾽ ἀναστένω, 
ἐπεὶ τὸ πρῶτον εἶδον Ἰλίου πόλιν 

1960 πράξασαν ὡς ἔπραξεν" οἱ δ᾽ εἶχον πόλιν, 

οὕτως ἀπαλλάσσουσιν ἐν ϑεῶν κρίσει ; 

ἰοῦσα πράξω, τλήσομαι τὸ κατϑανεῖν. 1290 

᾿ς. ἷῸῬῸῬῸῬῸϑὃϑῬ'Ῥ''----------ς-ς-ς------
-ς-ς-ςςς-ςςς-- 

γποαὶ: ἴῶν ἀϊε Ἐγτουπᾶθ, [ἄγ 16 Εδπῖ6.) ἀἷθ ἀδάυτοῖι 

[ογθθτοῦ Οὐϑυθὶ ἀθεγμοῦθη νυῖνά. 

Ὑ. 1957 ἴ. σοβοϊννογεπ πᾶπη οι 15ὲ (το Οτεβίςθβ) 

εἶπ σονναι ἶσον ΕἸὰ ἀυγοι αἷς (ἀὐείεν (αι Ὑεγδηϊαββδυης 

ἀε5. Αρο!οη ): 65. 5016 μευ ει πεοπ ἵμὴ ἀα5. Δυγῦοκρο- 

σοθευρίδογῃ (ἀα5 Ηδπάθἤομεη ὑπ Βδοθ 6) ἀθ5 ἀδ!εσθι- 

ἄδθη δαῖεῖβ. Καβαπάγα β0ε 1 ἄθπ Εἱὰ 815 βοΐνοπ βοίεῖ- 

οἰεῖ ἄαν, 815 βϑμβοσῖη, ἴθεσεν ἀϊθ ϑδομθ υϑτρὶ. ΟΠοορῇ. 

903 ζ. ἐπ ἀγὔοκε ἄϊε ψεγδηϊαββαμρ ἃυ5. 5. Ζὰ Β0ρΡῇ- 

ΚοΙ. 446. ϑεῶν νεγρτοϊβευπα βίαι ϑεοῦ, νῖβ ἄμῃ!1- 

εἶδς οἵϊ. Υ. 1957 5ἔομε ἴῃ ἀέπ ὕτκυπάθπ Μἰμίογ 

1969, νυοδίη 6γ, νἷθ ἀθ Ζυβαπιμθηῃδηρ; υπὰ Κ'᾽ππ 

Ἰειγέ, πἰοδέ ρεβόγοεη. Καππ. ΥὟ ΔΒ γα Βθ η] 10 ᾿ιεῖ5 ἴῃπ 

εἷθ ΑὈβοδγοῖθοσ αὺ590 απ κ5βοίζέβ ἴἢπ υπίοθη 8 ἀκα 

πᾶς ἄεν ϑεῖίβ, νυοάσγοι ἐγ οἶπθ ἔαϊσομθ ϑ16}16 Ὀεκϑιην 

Ῥίοβεσ ἘδΉΪες Κοῆγέ θεαὶ Αἰβοῦγ!οβ πιβὮγπια }8. νυϊθάθς 

ἄξειν. Ἐδτπ. ἄξει, ὙΥΔῃΥβομ  οἢ δὺ5β Αδπάθγαησ νγ8- 

δθη ἄἀθνγ γεγβθίζυπρ ἀ65 γοῦπουσθ πάθη Ὑ 568. ὑπτία- 

ὅμα, 5. δὰ Ρτοπι. 1007. κειμένου ἀ65 ΗΪηροβίγεοκίθπο 

ἴπ βεΐποιι Βίυϊς ἀδ!οσθηάβπ. 8. Ῥαββονν 5 Ηαπάνδγίοι-- 

δυσὶ ὑπίον κεῖμας πὸ. 8. κάτοικοϑ ὧδε ὨϊογιοΥ σϑ- 

ἦν πρόσουρος. --- ὧδε, ἀμιπ] οι. ΘορΒ. ΡΆΠ]. 1160. τές 

ὧδ᾽ ἐν αὔραις τρέφεται; --- ἐπεὶ τὸ πρῶτον (τη. 

ἼΩΝ ἐνῷ Ζῇ 
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ὀμώμοται γὰρ ὅρχος ἐκ ϑεῶν μέγας. 
“Αιδου πύλας δὲ τὰς λέγω προσεννέπω" 

120 ἐπεύχομαι δὲ καιρίας πληγῆς τυχεῖν, 
ὡς ἀσφάδαστος, αἱμάτων εὐϑνησίμων 
ἀπορρυέντων, ὄμμα συμβάλω τόδε. 

-----........................ὄἕᾧ }:ὲ:--...θϑὉ5559.9ϑ9ϑ9ϑᾷᾷϑ9ϑ9Ὁ.59ὖϑ9ϑ.νϑνϑν.ν΄΄΄΄΄-΄Φς-ΦΦΦΠΠ[ΠὺῸῇᾷΦῸΦᾷᾷΦφ6ΦΦΔΦᾷἔο,οΘ8ῦ κοπ.““..---β- 1... -“"-- 

ΧΙΠ, 1935, ΧΙΝ, 467. (Ἰλίου πόλιν, 5. τὰ ῬοΙβ. 
840. πράξασαν ὡς ἔπραξεν. 5. οθεπ Ζὰ Υ. 67. οὗ 
εἶχον πόλιν ἀϊε Ἠδυγβομονίαμ!!ϊθ, Ζὰ ἄθν δυο ἴθ δ6- 
Βῦτο. ἴΠε08γ ἀἴ6 ΥΥΙΘἀθγμο μηρ γὸη πόλιν 8. 24ὰ Ῥ,ΟΠΙ. 
6, υπᾶὰ ὅθεν ἀεγρ]οίομοη Ηοιποϊοξοϊουία σὰ 5όρἢ. ΟἸἹά, 
1909. ννοβοι Ὀϑί πιδἢ ΔΘ ἢ διηζυϊζύσοη Καἂπη ΟΒοερἢ. 

141 ἔ.. 254 ἔ, οὕτως 50, αὐ 50 ἐΐαυχῖσα ΥΥ̓6Ἶ56. ἀπ- 

ἈΠ ΉΒΗ͂ΘΑΣ Ἰπίγαηβὶζὶν  δἰοι ἀᾶνοη τηδοθθη, βίθυθθη, ἱπ 
γγο ομον Βεάθδιυίξαπρ ἀα5 Νίοάϊιπι μδυρον ἰδέ, 1)85 Ῥγᾶ- 
565 ΔΌΘΥ βέεθ, ννοῖ! αἴθ Ῥυϊαιϊ θη ποοὰ πῖοδῦ 816 

ὙΠῸ ΡΘ ΚΟΠΙΠΘη 51η4 9. αι πδοῦ ἀπά πϑοὶν τπΠ ΚΟΙΏΠΙΘΠ 7). 5. 
Ζὰ Ρίοῃ. 592. ἐν ϑεῶν πρίσει ἀον Ἐπιίβομποιάσπο ἀ 6. 
Οὐείεν φσοπιᾶί5, 5. ζὰ ΗΙΚ. 890. ΕἾον. ἐξ ϑεῶν κρίσει, 
ποῦ ᾧθ6] : ἀὐτοῖ ἀϊε Επέδομβοϊάθησ νοη ϑδοϊΐθθ ἀδν 
(Αὐὐζέογ, 5. Ζὰ 83160. 792, νυθῆῃ 65 πίοῃέ δἷπ νου ης 

ἰπ ἄδθη ἔρθουν πἰπίου Ὗ, 1263 5βίθμβεπάθη Υ, 1267 15ΐ, 

Υ, 1265 ἐοῦσα πράξω ἴον νν}}} τρϑόθθὰ ἀπά ρσ6- 
Π6Π 9. Ὑ1 50ΠΠ6}} σθῆθη., 5. ζὰ ΗΙἸΚ. 894. θὲ5 Αϑϑπ- 
ἀδίοῃ τηδομύ 416 ἤδάθ θα, 5. Ζὰ 5᾽θῦ, 60. 

Υ. 1204 εἷς Τοάἀοβρίογίθη αθογ. αἶα ἴομ τηθὶπθ, 
γϑα᾽ ἴθ δὴ. ΜΠ ἀἴθβθη Ὑγογίθη νυοπάοί δῖοι Καβᾶπάγα 
δπ ἀϊς ᾿ῬΠάγθη 465 Ῥαϊαβίθβ. θὲ ἄδου πύλαι εἰρσθμί οι 
αἷς Ῥίογξεπ ἀθγ {Ππύβυνγϑὶῦ βἰπά, 5. ΒΙοπἤοΙ 4 σὰ ἃ. 5. 
80 δείζί Καβαηάγα ΩΣ 465 ποῖ ΘΕ] Ομ 6 ΘΟ γα 5 
ἀἴοβοα Αὐυβάγυοκβ ταὶς λέγω Βίηζυ. τας [ὧν ἅς. Μιΐ 
Ολμίου πᾶῤ πιὰπ τασδ᾽ ἐγὼ φοβοβγίθθθη, ννᾶβ ὑυθσθῃ 
ἀογ ὙεΥνυθο δοίης ἀ65. Δ υπᾶ 42] εἷμα ἰοϊομβίθ. βάοος 
ὈπηδΕπΙ σα. Αοπάογυπσ ἰδέ, (85. Ζὰ ΗΚ. 142.) 

Υ, 1968 Εἴ, τοῖν νυὔπεομθ πᾶμ!οἢ οἴπθη ἐπ οἰ οη θη 
(δα! οῆθη.}) ϑίγοῖον. σὰ διηρίαησθη, ἀδιηϊῦ ΖΚ σ5]05 

᾿ς (ὁ08π6 ἰᾶηρϑη "οαοβκαπιρῦ), παομάεπι ἀϊ8 ἘΠΑΒΩ Δ με ΚΗ͂Σ 
; ὑν "ὰ (ἰοἰομ ρουϊηποπά θη) ΒΙαἰδίτδιηθ Τογἐροβίγοιηΐξ, τοῦ 416- 

᾿ δ65 Αὐβθ δΒοἰ)]οῖβθ. δὲ ἀδπὶ ϑίππθ πδοὶν ἔν γὰρ» 8. Ζὰ 
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ΧΟΡΟΣ. 
ὦ πολλὰ μὲν τάλαινα, πολλὰ δ᾽ αὖ σοφὴ 

1298 ’ ᾿ 2 9 Ω᾽ 9 ΄ γύναι, μακρὰν ἔτεινας. εἰ δ᾽ ἐτητύμως 
1270 μόρον τὸν αὑτῆς οἰσϑα, πῶς ϑεηλάτου 

βοὸς δίχην πρὸς βωμὸν εὐτόλμως πατεῖς. 
ΚΑΣΑΝΖΔΡΑ. 

οὐκ ἔστ᾽ ἄλυξις, οὐ ξένοι χρόνῳ πλέω. 
.ΧΟΡΘΌΘΙ 

ὃ δ᾽ ὕστατός γε τοῦ χρόνου πρεσβεύεται. 
100 

“5.:-:-.-Ξ3::- αΞ:Ξ Ξ πο  3ειτξενα δεν, τε πἸδάσ τς οστ 

Ῥτοπι. 196, ἀσφάδαστος, νετρ], ΒΌΡἢ, Αἰα5 8838, αἵ- ματα εὐθδνήσιμα Ἰεϊομέ σογίπποπαθ ΒΙυϊξδέγδιηα., 5. Ζὰ Ὑ. 991. συμβάλω, νειρὶ. Υ. 1 τὸ μῇ βεβαίως βλέ- φαᾶρα συμβαλεῖν ὕπνῳ. 
ὟΝ. 1268 πολλὰ, 5. χὰ Υ͂. 1648. 
ν. 1269 μακρὰν ἔτεινας, 5. πὰ Υ, 894, Τθεν 5΄πη 

ἶδε : ἀὰ μᾶϊ5ε ἀἴο ἢ Πἴδν τηἱξ Βδάθη δυΐ, νγγυπι ἀδηκβέ 
ἀὰ πἴομέ Ἰεθοῦ δὰ ἀδῖπο Βοίέίυηρ ὁ 

γ. 1270 τὸν αὐτῆς βιαίε τὸν σεαυτῆς, 5. σὰ 516. 
1τθ. ϑεηλάτου εἶποῖ Ζὰ εἰπθιη Οοίίε, Ζὰ εἶποβ αοί- 
(ε5 ΒιΙάξᾶυ!]8. τὑπᾶ ΑἸἰΐαγο δϑίγθθθπθη.. πὶ ἀδ5ε! υ8ὲ ρσο- 
ορΐεγέ ζιι νυεγάβθη. 

ν. 1279 πίομέ ἥπᾶοέ βέαξέ Ἐπέσϑῃθπ, πίοῃέ, Ἐγουπ- 
ἀθ, ἄυγοῦθ Αὐΐβοθ ννοϊίθσ, Αδβη οῆθα 5. Ζὰ ϑ0ρῇ. 
Αἴὰβ 473, Ῥῖα ἀορρεῖίε Νερϑίίοη πιδομέ ἀϊ8 ϑᾶάβ πδρῃ- 
ἀνθ ΟΚΙΪΟΒ, 5, Ὑ. 1624 δ, σὰ ϑορῆ. Απέ, 4. χροόνῷ 
ἀυγοῖ Ὑδγυυϑῖϊθη, γεεζὄρεσγιπησ, Αὐΐβομυθδ,, 8. Ζὰ Ῥοιβ. 
678. πλέω ἔν πλείονα «15 Αἀνδγθίυπι, 8ὸ ἀδίς χρό- 
γνῷ πλέωῳ [ἂν χρόνῳ πλείονι 5ιθῃξ, ννῖδ ϑόορη. ξίβη, 

»ν͵, - Γ ΕῚ »" Βι. 12 ἐμοὶ δὲ λῴῷστον αἷμα ταύρου γΚ ἐκπιεῖν, καὶ "" 
μη γὲ πλείω τῶνδ᾽ ἔχειν δυσφημίας. 5. δυφῖ Βομᾶξου 
Ζὰ 7)Ἴοτιγ5. Ἡαΐΐο, ἀ6 οοταρ. νεγϑῦ. Ρ. 929, υπ5. ζὰ 
δόρῃ. ΕἸ. ὅ86 χζνυ. Αὐῇν, Αὐοὴ δηᾶογο Αἀνεγθΐα βίθιθι 
80. 8. Ζὰ ΟΒοορῆ. Ἂ τῇ Υ, 1218 ἀοοὰλ μαὲ ον δυϊδειβία Αὐΐβομυρ εἶποπο 
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ΚΑΞΑΝΔΡΑ. 
ἥκει τόδ᾽ ἡμαρ᾽ σμικρὰ κερδανῶ φυγῇ. 

: «Ὁ ῬΘ.Σ. 

1975 ἀλλ ἴσϑι τλήμων οὐσ᾽ ἀπ᾿ εὐτόλμου φρενύς. 

ΚΑΞΑΝ49ὈὩΆ4, 

5 Α 9 ͵ Υ͂ - » ; 

οὐδεὶς ἀκούει ταυτὰ τῶν εὐδαιμονῶν. 

ψοισυσ. δὲ οπίσεσποπα ἴῃ εν Απένοτγί, νυῖθ οἵ. ὃ 

ὕστατος τοῦ χρόνου τὰν ὁ ὕστατος χρόνος, 5. Μαίί}, 

Θτάπιι. δ. 442, 2. χρόνος Αυΐξοϊυθ, νγῖθ ἵπὶ γ Υσ 6 ἢ 

ψοῖβθ. θοοῖ Κδμπ ἸηδΠ 68 δὐοῖ οὐκιᾶγθη : ἄθν [οίζίθ 

ΔΌοΥ. ννϑηϊσβίθηβ ον οἷ πο. Πα εἶποη δ οΥΖῸΡ5 5. 

ἀδεον ἄθη Οϑμηϊῖνυβ. θεοὶ ὕότατος δαί. (γάπημι. ᾧ. 23.95, 

οὔον: ἄον Ιοὐχίθ ἅδον μαὶ π᾿ Απϑοδυῃς ον Ζοϊῦ εἴμθῃ 

ψοῖσυρ, 5. ζὰ Ὗ. 1662. πρεσβεύεται, 5. 2 ΟΠ οθρὶν. 

6024. Ἐπ᾿ ἰδοῦ ἀδ5 ῬδδβίνΠ). 

Υ. 1974 ροκοιππιθπ ᾿ἰδύ 16 Ποῦ Τὰρ (δ νγοϊ οἰνοπι 

τοῖν βέδεθθη πιυΐβ.}; νγϑυΐσ ὑνογᾶθ οὶ σονυϊηποα ἄστοι 

ΕἸ πο, Ὁ16 Ἀδ6α6 ᾿ἰβύ ἀπζαπαιιπιοππᾶηπροπα βίαι : ἀὰ Ἰδποῦ 

Τὰρ ροκοιθπθπ ἰδ), 80 ννῦτας ἰοῦ ννοπὶς σον ΠΠ0}» 

ἀνοπα ἴον ἄρ Τοᾶς ποοῖ εἶπα ΚυΡΖΘ οἶς πῖον οπύ- 

αἰδθθα νυ θ. 5. σὰ Ῥοῦβ. 629, τόδε 5οἰπί ἀϊθ β'8 0} 

Ὁ}5 μοκαππέ γοταῦβ, ἄα νοπὶ Τ οἀς ὈΪΒΠδ6Υ ἄϊο Ἀδάδ ννᾶϊς- 

Ἐοςεῖν Καπη τὰᾶπ δυο ᾧθογβοίζθῃ : σοκοιππιθη ἰδ ροροππ 

νυᾶγιὶο (μοιίς.}) ἀον ἀρ. 

Υ. 1215 ἀδηποοῖι νυνῖδβθ, ἀαΐ5. ἄὰ πη! κου Ὀἰδέ 

ἄατοῖ ἀοίπεη Βεγζμαίίθη 5ἴππ, ἀ, 1. βίοδῦ ἀἰν Βοαΐθ ἀθ 

Τοὰ Ῥονοῦ. 50 δυιεϊἀθδύ ἀὰ 1ῃπ σονν 15 ΠῸΓ ἀοίβ 819 

ἀγοῖ! ἄὰ ἴππι Ὀεμουχῦ δπίροσοπησθ δῦ, απ ἴῃπι πιοδῦ δὰδ- 
3 

φλινυθῖομθη ϑποβιδύ, ἀπ᾿ εὐτόλμου φρενὸϑ: ψογρ]. Υ. 

1693 ἐπὸ ψυχῆς παρκῆς, σαι, 674 ἀπὸ γνυωμῆϑ. 

δίδει. Θταπι. ᾧ. 5996, Αμπι. 2. ᾧ 679. 8.;.}8.1-:.--- 

ἄα ἮΙ. 747. 
Ψ. 1276 Κοεῖπορ Βὸῦτε ἀϊεβ ἀν ΟἸ οΚΠΙΟμΘα; ἄ: 1 

γαΐμο ἀἴδθ5. δἰπθιν ΟἸἀςκιομθη, ἀδ 5 Οὐ πᾶ τοῖν ἄδῃ ἀτο- 

μομάθα ὕὐπριάοκο ἀυβλαννθιοθἢ ΠΟ πθη. 501}. ἀκ πἰοιιέ 

ἀπο Ί οκον. τὰ νγογάθπ. ἈΡΘΓ τἷν πἰοδί, ἀἷο ἴον ἀμ- 

Οριθοκιοι. Ὀἷῃ., απ αἰδὸ ἅδῃ Ἰοὰ νυὔμβοϊιο. 
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ΧΟΡΟΣ, 

ἀλλ᾽ εὐχλεῶς τοι κατϑανεῖν χάρις βροτῷ. 

ΚΑΞΣΑΝ4ΡΑ. 

ἰὼ πάτερ σοῦ τῶν τε γενναίων τέχνων. 
190 

ΟΣ Ξ 

τί δ᾽ ἐστὶ χρῆμα; τίς σ᾽ ἀποστρέφει φόβος: 

ΚΑ4234.Ν4ΡΑ. 

1280 φεῦ φεῦ. 
Ἅ 0 ἘΘΞΞ: 

᾿ - 9 57 Ε) Ἁ -“ ΄ 

τί τοῦτ ἔφευξας; εἴ τι μὴ φρενῶν στυγος. 

Υ. 1977 80ογ σὔξδι ον θἄοοῃ Ζὰ βίθυθϑηῃ ἰδέ οἷπθ 
Τιαβί δἰπθιῃ βιθγ !ομθη, ἃ. 1. δι! ογάϊηρβ υυῦγας ἀδν Τοᾶ 
αἷνγ εὐννυϊηβοιθ βουπ Κῦππδπ, Ὑγθηπ 65 δἷηθ χἄθπ ΟΠ 
Τοὰ ννᾶγο: 806. οἷπ 50 ἰγαυγίσει Τοά, νυῦῖθ ποῦ ἀεὶπεῦ 
Αὐυδββᾶρα αἷν Βεγογβίθς, Καππη ἀἷ ἀπιηδοί!οη οὐνν πβοδέ 
ΒΘ. ὑπ4 4 5ο]]65ὲ ἴῃ ἀδῇοΥ δυΐ 8}|6 ΥΥ̓ εἶβθ διιβΖζιι- 
Ὑν ΘΙ σἤ θη ΒΌ ΟΠ 6η. 80 δᾶησί ΑΙ165 σαῦ Ζυβαιηπηθη, ἀπά 65 ᾿1βέ 
ἀείβῃδι Υ. 1276 πίομέ πἰπίου ἄθπ ἔοϊσεπάθη Ζὰ βίβ θη. 
ὑπ ἀϊθβθὴ ἀογ Καβαπάγα, ἴθβπθη ἄδεπι ΟΒου  γου συζαξμεὶ-- 
1εη, Ζυμηδὶ 4ὰἃ Καβαπάγτα ἴἤτεπ Τοά οἰπθη σι! ἤθη 

Ἀϊοῦ πθῆποῃ Καππ, 
Υ. 1278 {᾿ ῬεκΙασέ Καβαπᾶγα ἰἴμγοβ ναίθγβ υπὰ 

ΚΟΥ ΟἸἐβο νυ βίου. Τω005. ἀπὰ Βεκόπιις εἶπεπ Αθβοιθα 
ΟΡ ἄεπιὶ Ῥα]αβίθ, ὅδ ἴῃγ Θσὰρ νγογάθῃ 50}}, νγϑὶ! 1ἢΓ 
ἀογ Οδάδηκε ἄθν Τὐηγῦ πη] Ἰομ Κοὶς ἰἢγοβ ὑπὰ ἀεγ Τῃτίσθη 
Τοάο5 ἀυσγοι ἀϊθ Βεάθ ἀες. ὉΒουζαθγειβ νοῦ ἀϊθ ϑβεὶβ 
δείηγέε υυῖτά, 'ϑῖθα νυθηᾶθέ ἰοῦ νὸοὰ ἄδθπ ΤὭῦτοπ ἀ685 

Ῥαϊαβίθβ, ἄβθηῆθῃ βἷβ βίοῃ Υ, 1964 ρσεοπᾶμβεγί μαίέβ, βοβδι- 
ἀοιπα δ: πϊθγδυῦῖ Ῥεζίθηξς βίοι ἀΐα ΕἾασα ἄεβ Ομοῦ- 
ΤΌΥΘΙΒ : 

Ὗ, 1979 νγὰβ δθον ἰδέ 65 ζὰν εἶπε ϑ'δοῖιϑ ὃ ὑγοὶοθβ 

ἘΠπιίβοίζρη Κοαγέ ἀϊοὴ Ὁ ὃ 
Υ,. 128] νγὰβ υυεικιασβέ ἄπ 50, τυθπη πῖομέ βέδίέ- 

δηαοί Αὔβομθα ἀεῖμοβ Ἠδιζθῃβ ὃ ἃ, 1. ἰο Καπῃ τὶ ἀεἰῃ ᾿ 

7 
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ΚΑΞΑΝΖ(ΒΑ, 

φόβον δόμοι πνέουσιν αἵἱματοσταγῆ. 

ΠΧ ΘΙΒΟΣ. 

καὶ πῶς τόδ᾽ ὄζει ϑυμάτων ἐφεστίων; 1310 

ΚΑΞΣΞΆΑΝΟΑΡΑ. 

ὅμοιος ἀτμὸς ὥσπερ ἐκ τάφου πρέπει. 

ΧΟΡΟΣ. 

1285 οὐ Σύριον ἀγλάϊσμα δώμασιν λέγεις. 

ὙΥ ΘΒ ΚΙαρσοπ τὰν ἀυγοῖ οἷη Θομδυάθυη γΟΥ ἄδῃ Τ᾽ οάδ οἵ-- 
Κιᾶγοη. ἔφευξας. 5. σὰ Υ. 1044. 

Υ, 1289. χυπὶ ᾿ππίβοίζοη μδυομ 485 Πδὰβ. Ὀ]αίζέτ6-- 
ἴοπᾶς Ἠδυομθ, 4, 1, 65 στἱθού 485 Ηδυβ πῃ Υἱπποπᾶεπι 

ΒΙαία, 5δοὸ ἀαϊΐβ ἴθ πο θη βοίζθ, 65 ἢδίβ πεῖν Εἰ ἐβοίζοπ. 
οἷπ ἀυχοι ἄθη ΒΙυύρσογαοῃ. φόβον. Βδγπ, φόβον τηϊξ 
γ7 ρει ἄβθῃι β, ἃ. 1. φόνον. ἴθεθεν φόβον πνεῖν 5, 
Ζὰ Ῥήομ. 38. Ἐθδη 50 ἵπὶ [οἱ σπάθη οβα τόδ᾽ ὄδει. 
πνεῖν αἱματοσταγῇ πᾶη!ϊοι πνεύματα, νἷο πνεῖν ἡδὺ 
Ἡομ, Οάγς55. 4. 446, ΤΠοοκυῖί, 18, 40, τερπγαὰ Απδὶ. 
111, ». 200. πο. 520, μεγάλα Ἐπ. Απάν. 188 . ἃ. 

Υ, 1289 υμὰ νῖδο σχἱθομύ 65. 580 νοῇ ἄθῃ Ορέειῃ δι 
Ἡροτὰς ὁ ἃ. 1. πᾶ νυνῖθ ᾿ἰδύ 65. πῦρ! οι, ἀαῖ αἴθ Ορίοτ- 
Δπ|αγα δῖ Ηδυδβαϊίατθ εἴπη 5 ομθη Οθγαοἢ νοη βἰοἢ 
ροθοη. ἀαΓ5 ἀὰ ἀἸοῖ οηἰδβοίχοδί ὁ νυ Καπη αἷν ἀογ ὅ16- 
χσυοἢ ἀον Ορίογίμιογο Εὐηίβθίζοπ οἰπῆδίβθη ὁ ἴΠοθον ἀϊθ 
δοπιοϊπίοθ Ορίοθι 5. ζι Υ. 890. καὶ Ὀδχθίομηθέ αἷς 
Ψουνναπάογυπρ, 5. Ζὰ Ῥγοῃ. 909. Ἡϊπίον καὶ πῶς οἷμ 
Ἐτασεζοίοιιθη Ζὰ βϑίζθῃ ἰδύ ποθ πόιῃϊρ. ὄφει 5ίομέ 
ἀπ ρΘΥ50Π6}}. νυνῖ6 οἵθ, ἩΗϊουθοΙ 50. ννῖα δεν α16 Οοη- 
δἰγιοίίοη ἀἰθ5θ5 ὙΟΥΌΙ 5. δίαψῃ. Οὐυδιηπι. 85. 9576, υπά 
Ῥεβοπάοιβ θοΟῦγοα σὰ Αὐϊδίορῃ. ΡΙας. 102]. 

ΥὟ. 1284 εἷπ πη] ον θυαηδύ ννῖθ ἂὰ8 οἰπϑῖῃ νᾶ θ6 
δἰθδύ 5ἷοῖν Κυπά. ΤΠ6ῦογ ὅμοιος - ὥσπερ 5. σὰι ϑορῆῇ. 
Απῦ. 584, ΕἸοκίν, 595. νἱϑ]]οῖοῦ δαο ὰπγ, ΗΚ. 9598 
ὅμοια "ισόὸς δρυὸς ὅπως τῇσδ᾽ ἕξομαι. 

Υν. 198 πἰονέ ϑγυίβοιι Κὶ ὅβ πο Κοὶδ βοιγοῖ δὲ ἀὰ 
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Κ 434Ν4ή9ΡΆάαΑ. 

ἀλλ᾽ εἶμι κἀν δόμοισι κωκύσουσ᾽ ἐμὴν 
“Αγαμέμνονός͵ τὲ μοῖραν. ἀρκείτω βίος. 
ἰὼ ξέγοι. 131 
οὗτοι δυσοίξω ϑάμνον ὡς ὄρνις φόβῳ' 

1290 ἀλλ᾽ ὡς ϑανούσῃ μαρτυρεῖτέ μοι τόδε, 

ἄθιη δλυβα συ. Σύριον ἀγλαάϊόμα ϑγγίβομθη Ὑ  ΌΒ]56- 
γΌΘἢ, νεγρ]. Εν, ΒακΚοι, 144 Συρίας δ᾽ ὡς λιβάνου 
παπνος, ΤΠροΚυῖξ. 18. 114 Συρίω δὲ μύρω χρύδετ 

ἐλέβαστρα. Οοἴζον πάθη β[οῖι αἷθ ϑ' υυϊβομθη ΥΥ̓ ΘΠ Ϊ- 
δογομθ θεῖ ἄδθῃ [μαἰθίπουπ δγννᾷῃηί. δωμασιν δᾶπρέ 
δηύννυθάθε σοὴ λέγεις 8Ὁ : ἄἀὰ βοιγεῖ δέ ἄθπιὶ Ηδιβα Ζὰ : 
Οὐδν 65 σϑιιῦγε πθ ἢ ΖῈ Σύριον ἀγλαϊόμα υπὰ 5ίθμέ 
δ εἰοἰιδᾶπι δαί ἄἀθ5 Οδηϊνε, νἱἷρ Ῥεῦβ. 948 Πέρσαιξ 
ἀγανοῖς καγαὰ πρόπαρα λέγεις, ϑορῇ. Απί. 6571 κα- 
παῖς ἐγὼ γυναῖκας υἱάσι στυγῶ, 5. Μαίι, Θταιημι. 8. 
ΡΣ δ. ς 

Υ. 1280 ἢ ἐΕΡΝ 10 σοθ πππ 800) ἱπὶ Ηδυβα Ζὰ 
ῬεκΚΙασοπ ππϑῖῃ πα ΑΡΔΙΠΠΘΙΏΠΟΠΒ 005; 65 γοῖοῆθ (ἀδΖυ) 
δίῃ πηι μοθθῃ! “καθ κὰ ὙΥ1}} ἴπὶ Ῥαϊαβίθ κίαρσρη, ἀ8- 
τϊύ ἀἰθ Βοννοθποῦ ἀθβεοι θη δυοὴ δείαϊγθη, ἀαβ δἷθ 1ἢΓ 

πη4 465 Ασδιμθῆποη (ἀεξοῦϊοκ νογαυβσθνθί μα θ6, Ηΐοτ- 
ΒΓ ὈοΖζίθθθῃ βίο ἀΐθ ὙΥοτίθ ἀδγ ΚΙγίαϊπιηοβίγα Υ͂, 
1419 ἔ( ὠρπκείτῳ βίος 50 ἰΙᾶῃισα 56. πιὶγ ποὺ Ζζὰ ἰθθϑὴ 
φνογροηηΐ, 

Υ, 1988 ἢ δεῖνι, Εγδαπᾶδ ἢ ἰοῃ βοῆθαθ 65 (45 Ηδυ5) 
ἦα πίοι, νυῖθ οἷπ αθθὔβοι ((η ννϑἰομθιη δὺ πϑιμ! οὐ ΝΝΔΟἢ- 
δ ! υπσθη σονυϑῃν σανγογάθη δύ, νυνὶ Ἰοἢ ἴῃ ἄθῃ Ηδυβο) 
ἄογ Υῦρο!, δὰ5 Επγομέ, δυσοίδειν νυϊγτα νοὸῃ δύ οῃῖοβ 

ἀυτοῖ φοβεῖσθαι, ὑπονοεῖν, ὑποπτεύειν, δυόχεραΐέ- 
ψεῖν οτκίαγε, υπμὰ ἢπάρδί δἱοῦ 5δὸ ἔν, Εἢ65, 724. 808. 
Ἐὼδ Κῦπιπις νορ οἱ, πὰ Πρ δε; οἷπ ΒΟ πιο 5 Αοἢ στυΐοῃ, 
ΟΣ ϑοδγθοκθη, ὕΠπνυ θη ἃ. 8.9. ἀδπη ἀθογβασρῦ β'οἢ 
δοῦθυθῃ, δἴοῖ {γομίθδη, δύρννυῃηιβδοῦ βγη ἃ. ἃ. 8. 
ἄΒηΠῸΝ ΘΟ  ἀ οί γογΡθἃ Ζὰα Υ. 1043. Νίαῃ πιῦΐβ δ 
ἐν δόμοισι Ν. 1986 αὐτοὺς ετρᾶπΖει, 5. Ζὰ Ῥογβ. 816. ὃ 

Ἡϊδγάυγον νυϊγὰ δυοῦ ϑάμγον ἀθαιο, 
Υ. 1290 Εἴ ννοθίδη.. 815 σϑβδίοσθθηθη θοζΖθισί μὲγ 

-- 
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ὅταν γυνὴ γυναικὸς ἀντ᾽ ἐμοῦ ϑάνῃ, 
ἀνήρ τε δυσδάμαρτος ἀντ᾽ ἀνδρὸς πέσῃ. 
ἐπιξενοῦμαι ταῦτα δ᾽ ὡς ϑανουμένη. 1820 

ἀϊε5 (ἀαῖβ. ἰοῃ τὐΐοῃ.. ἀὰ» Ηδὰβ Ζὰ Ὀοίγείθη, πιοῆΐ σ6- 
Βομδαΐς Π806.}). ννδῃῃ ἀὰ5 νεῖ (ἀϊ6 ΚΙ γί πηποδίγα.) (ὔν 
τηΐοῖ. ἀᾶ» ΥΥοΙΡ. σϑβδίογθθη. ὑπὰ ἀεν δίαπη (Αἰρὶβί 05) 
Τὰν ἄδη βομ!θου θαννοι θίθῃ δίδηη (άἀθηῃ Αρδιηθιηηοῃ) ρσ6- 
ἔα! θη ἰδέ, Ζᾳα ἴἢγον ἢγο νουϊαηρί Κα ἀβθαπάγα ἀϊθβθβ, ὑπὰ 
ΖΥΥΆΓ ΠΟ νο] ] γδομίοῦ Ἀδοῖὶθ δὴ ἄθῃη Αἰσίβίθοβ τὴηάᾶ 
ον ΚΙγιαἰμιπθδῖγα, ἄθιῃ Οτοβίεβ ἀὐζυϊοροιάο ΖδυρΩ 5 5 
ἄδππ δἰθι ἰδὲ 65. πίοῃξ ἀϊς Ζεῖϊξ ἄαζυ, ἐλλαὶ οἵϊ νοῦ 
πηρογαύνθη ἴῃ ἀον Βοάδυίζαῃρ ; νγοθ!δῃ ἢ αἷθ ϑαίζΖνθθίη- 
ἀυπρ ἰδέ Ἰοοκεῦ βίας « ἀὰ ἴορ πϊοῖ ποθ βοῆθαθ. 50 
δοθύ πιῖν ἀΐθβθβ ζδυρηΐβ" νγυοάσγοι ἀϊα Ἀοάθ 8ὴ 1,60- " 
Βα ρκοῖε ρονηπέ, 5. σὰ Ὗ. 1274. ἀντὶ 815 Εγβαίζ, 
815 Ὑεγροϊίιπσ (ὕγ. νοῦρὶ, Ὗ, 1825. 1599, Ομορρὶ!, 
90... “0.8... 3998, 

Υ. 1293 ἐγθυπά τοι ποἢ πα 1 ἀ1 6565 ΔΡΟΥ δυΐ 819 
Θίθγθεπάθ. ἃ. 1, ἀἴθβοῦ ΕἸ θυ ἀβομδ[βαϊθηδί δῦ τη 85 
ΒΘ θυ θθηάθῃ νυ 1} Κοιηπιθπ : οἄθγ: Ὀεσραρθη [αἴβ᾽ ΘΒ ΠῚ 
ἀἸ65θὸ5 ΔΌΘΙ 85 ϑίθ θεπάθ. ξδενούσϑαι δὐβοϊαΐ, πηάοί 

βίον ἴῃ ἀογ Βεάδαϊζυμο: ἴῃ αἴ6 γα άθ σθῆθη, ἴπ ἐδ Γ 
Ἐτγοπάθ βουη: ἤδυγ. ΗἸρΡΡΟΙ. 108: {10π, 820: ϑορῇ. 
το. ὃ: 50 δυο ἐπιξενοὔσπαι οὶ Αὐἱβέοίθ! 65. [50-- 
Κιαΐθβ, ϑ'υπεβίοβ ; νϑιρὶ. Ρο χ ΠΠ, 4, ὅ8 τὸ μέντοϊ 
ξένον ὄντα εἰς ἄλλην πόλιν ἐλϑεῖν ξενοῦσϑαι καὶ 
ἐπιξενούσϑαι ἔλεγον, ἀδπη σδβ οἷ δυρθποιηπιθη ννϑγ-π 
ἄδη : ΟΒοορῃ. 698. βόρῃ. ῬΒΠ, 808. ἐν δόμοις υγ, 
ΑΙΚοσῦ, 69: τῦῶνὶ Χεπορι. Αμᾶρ. ΜΠ, 8, 6: 50 δυοὶ 
ἐπιξενούσοϑδϑατιν Δρο!ίου, ἈΠοά. 2, 76: ; ῬΙαίαγοι. ΝΝαηι, 
καρ. 4. θϑοπιοβίμεποο; πάρα τινί Χεομορῃ. ΑπηδΡ. ΗΠ, 
8, 8: κατεξεν μένον Οἰιοορῇ. 607: ἴδγπον Οδδίγοιπα- 
ΒΟ ας ουγομίθη ποῖ οἴποπὶ: τὰνὶξ Ηοθγοάοί, 6, 9], Ῥιίδῦς 
εἶς ἰερίδως Ὁ. 643, ἃ: Χεϑμορ!ι. ἨΙ]6η. 1 9. 
Αροϑῖ!. 8. ὃ; βαβθϊοι ααΐπομιηθη: τινα Αἴβοβ. ἮΙΚ. 896, 
νύοί οἷο Θ(6116 τύ ἀδὺ πηϑτίρθη νουρἢ ἤθη νυθυ θη ΚΆΠη, 
Ὧὰ δάσος Ἡοβγ ΟΝ 05 ἴο!βθπαθ ΟἸοβθθι Παῦ; ἐπιξενοῦ- 
όϑαι, μαρτύρεσϑαι, πορεύεόϑαι" ΞΙοφοπλῆς ᾿ἀχαιῶν 
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ΧΟΡΟΣ. 

ὦ τλῆμον, οἰχτείρω σε ϑεσφάτου μόρου. 

ΚΑΞΣΞΑΝ4ΡΑ. 

1295 ὅπαξ ἔ ἔτ᾽ εἰπεῖν ῥῆσιν ἢ ϑρῆνον θέλω. 
ἐμὸν τὸν αὑτῆς. ἡλίῳ δ᾽ ἐπεύχομαι 

συλλόγῳ παὶ Αἰσχύλος Κρήσόαις, ἴετπον : ἐπιξεν ο-- 
δοόπευμαι, ἐπιμαρτυροῦμαι, ἄαπη ξενοδοκοῦμαε, μαρ- 
τύρομαι., υπᾷ ξενοδοκῶν., ξενοδοχῶν, μαρτυρῶν, 

δῦ ξειγοδόηος, ὑποδεχόμενος ξένους καὶ μάρτυς" 
ξΞενοδόχος, ὁμοίως. τπά ἈΑΡο δηΐοβ ἴπῃ Τμοχίκοῃ ἔετ-- 

γοδόκησέν τε δαίμων, ἀντὲ τοῦ ἐμαρτύρησεν κὺ8 
ῬΙιμάδγοβ ὑπά ξειγνοδόπων δ᾽ ἄριστος ὁ χρυσὸς ἐν 
αἰϑέρι λαμπρὸς, ἀντὶ τοῦ μαρτύρων κὺ5 Β᾽ιποπῖάοβ 
δηΐηγι, 5. δ ἀδ5 Εἰΐνιῃ, Νίασῃ, υὑπίρυ ξενοδόπον». 

50. ἰδέ αἴθ χυνοῖτα Εγκίδυυησ ΠΟΥ ποθ σ8η πυνϑῃΓ- 
ΒΟΒΘΙΏΠΟἢ.. Ζαμαὶ ἀ8 Υ. 1990 μαρτυρεῖτε νοτῇογσϑ. 

Ὗ, 1294 ο {9πρ]ὕοΚΙ|ῖοῃ6., ἴθ Ὀδάδιθγ ἰοῦ ννο- 
θη ἀεδῖποβ ϑθμϑυ!οοβθβ, ὑύθηη ἀὰ αἶα ΖυκαυηῖέΉ γοῦδι5 
ννοῖσί, 6 ΟΠΒουί ΓΟ συ ϑυβρυϊομῦ ποδί Ὀδβεϊπηηξ, ἄδῃ 
Ὑγυηβοὴ ἀογ Καβδηάγα Ζὰ οὐ} ]|6η, ἀα δ΄ σὸῃ ἀογ Εἰοἢ- 
τἰρκοὶς [Ὦγοῦ γογβοιξασυηβθεπι πἰοῃῦ νοὶ] κοιηθη ἃ 6 Γ- 
Ζευρέ ἰδέ, ξοπᾶθσπ θεζειρί ἦυνγ βεῖπα ΤἬΗΘΙ πᾶμπθ ἃπ 
ῃγ, ἴῦεθοσ οἰκτείρειν τινά τινος 8. σὰ ΗΙΚκ. 901. 
Ξϑεόσφάτου πεῖς ἴθ δοΐϊν, 5. ζὰ Ὗ. 1103. 

Υ, 1929 ἢ, οἰππηδὶ ποοῦ βᾶσϑπη οἷῃ ὙΥοσέ οἄθυ πιθὶπθ 
ΚΙασο. ὙΠ ἰοἢ, ἀϊθ πιϊοῆ βει υβύ θϑίγἶε, 7) οἄεν ἀυοῖι, 
οὔεν πδοὶ Βεβηάεθη, 5. Ζζὰ ΗΙΚ. 111. τὸν αὐτῆς ἰδέ 
τος ἴῃ τὸν αὐτῆς (50 Εδτπ.}) Ζὰ γογνναπάβὶη. ἄβθμπη 
ἐμὸν τὸν αὐτῆς [τ τὸν ἐμὸν αὐτῆς πιϑιεπι ἐρ στ 5 
Ζὰ ποθιηθη, ϑβοποίηΐ αἴθ ΥΥ̓ογίβέθ ὰπρ Ζὰ γνϑυθιθίθη. 5. 
ΞΌΡΗ. ἘΠοΚίν. 262, ΟΙα. 416. 1248, Μίαί(ῃ. ατϑιηπι. 

466, 1. αὐτῆς ἴὰν ἐμαυτῆς, 5. σὰ 5160. 176. Απ 
θη Ηρ!ῖοβ ννοπάθί β'οῦ Καβαπάνα., νυϑὶ! οὐ δἰ θ5 βιϑῃξ 

υπὰ Ἐγονοὶ ψευδβομουξ, 5. οὔθ Ζζὰ Υ, 62]. δυο 
ΟΡΟΡΡΒ. 992, 5008}. ΕἸοκΚίν. 8935 εἶ, ποῦ ποτὲ κεραυ- 
ψοὶ “ιὸς, ἢ ποῦ φαέϑων Ἅλιος, εἰ ταῦτ᾽ ἐφορῶν- 

-ς 
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πρὸς ὕστατον φῶς, τοῖς ἐμοῖς τιμαύροις, 
ἐχϑροῖς φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τίνειν ὁμοῦ" 

1995 

δούλης θανούσης εὐμαροῦς χειρώματος. 

τες Ἠρύπτουσιν ἕκηλοι; ΟΙά. 1495 {Π, Μίδοτοῦ. 84-- 
ἰαγτη. 1, 17. Ρ. 986 Εδτῇ. δύο ννεπάθη βίοῦ Θίθγθθηάθ 

σογη ποοβπηδ }]β 8ἃη ἴῃ. νϑγρὶ. ϑορῃ. Αἰὰβ. δ8δὅ6 {ἴΦ δὲ 
ἄθια ϑίηπθ πδοὴ [ὑν γεὶρ. 5. τὰ Ῥτοπι. 19. 

Υ, 1297 {΄ ζυπὶ Ἡδ]ϊοβ πᾶμ!οἢ ἤθηῃθ ἴθ σαρθπ 
445 ([γ τὴῖο}}} ἰοίζία Πιομύ ρσονγαπάξ, ἀδῇθ δ΄ πιδθίπμθῃ 
Ἀδοίιουπ βαμμηΐ ἀθη γϑυπαϊβίθῃ ΔΊογάθυπ τηθΐη γϑυροὶίθ 
ον 5Κιίανὶπ, αἷθ βίδυ ἃ]5 ἰϑοῃΐθβ. ΒθΖνυῖησηϊβ.. θηθῃ 
ῃϑιμ! οἢ πὶ Οαΐεπι. ἀΐδβοπ τη Βύβειῃ. προς ὕστατον 

φῶς φεσρθῃ ἀδ5 ἰδβίχίθ ιιομί δεκθμτί, γ ῦο]. οῃι. {Π14. 
8. 364 Ἠλαΐεόηξε πρὸς οὐρανὸν, ΡΤ ἃ Ομοθρᾷ. 128 
πρὸς μὲν οἰκέτας ϑέτο ὄπυϑρωποὸν ἐντὸς ὀμμάτων, 
929 ϑρηγεῖν πρθς. τύμβον. ἔπι. 960 πρὸς ταδδε. 
5. Μδίιῃ. αγϑῃ. ᾧ. 591, α ὑπὰ 8, οὐδ νυ μιγοηά 561- 

Π65 ἰὰν τηΐοῃ ἰοἰζίθη Πι]οθιίορ, νν 16 ΡΙαΐδτοιι. 1, Ρ. 968 
ὥφϑη γυρτὸς αὐτὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ πρὸς τὴν σελήνην 
τὰ μαϑήματα μελετῶν . Αἰβοῖ. ἔαμι. 991 πρὸς φῶς 
ἱερὸν τῶνδε πρόπομπον. ὕστατον ἀδὰ5 [,εἰζία. Τὰν 
τπιϊο πᾶιμ!0ῃ. νοῦρὶ. ϑορῃ. Ἀπὸ, 808 γέατον φέγγος 
λεύσσουσαν ἀελίου. --- τοῖς ἐμοῖς τιμαόροις [τ τῷ 

ἐμῷ τιμαύρῳ, ἄδιι Οταβέθβ, νυῖθ ἅμη! 65 οἵι, ἴσεθεν 
αἷς Εὐτπ 5. ζὰ Υ,. 80]. τίνειν μοὶ[ϑέ Π1ῸΓ γ 6 ΥΡ 6 1- 
6, 8. Ζὰ ϑορῖι. ΚΟΙ. 2928 [. οὐδενὶ μοιριδία τίσις 
ἔρχεται ὧν προπάϑῃ τὸ τίνειν, 1908 παϑόντα δ᾽ 
οὐκ ἐπίστασϑα:ε τίνειν, ἀπὰ 5ίθμύ π᾿ συξαπι πὰ ᾿θὄπθιι 
ϑππθ Ζυρ θοῦ, 80. δοῖ ὙἹΘ Θ᾽ ομύ Οἰιοθρ. 042 τίνει 
(δενν. τείνει) μύσος. Αὐοὴ ἀποτίνειν Αρϑπι. 1488 : 
τιμωρεῖν ϑορῇ. ΟΙά. 107, 136, 140: ἔυγ, Οτεβί. 438 : 
ἐκτίνειν 5. σὰ 5160. 590 ; Εἰξτάθϑε, 1Π, 47. 1τεδόγ 
ὁμοῦ 5. ξὰ Ῥεῖβ, 416. δούλης ἰδ υἰϊὺ τοῖς ἐμοῖς ζὰ 
γογθἱμάθῃ, 5. Ναξψί. ασδιμπι. ὃ. 466, 1. χείρωμα 90- 
ἦϑοιῖν τὰν Οεροηβίδηα ἀογ ]εθεχνυδ! σαπς. εὐμαρὲς 
χείρωμα ἰδ ἀὰ5 Οδρθαίθε} νὸπ δυσχείρωμα ϑυρὶι, 
Αῃίΐ, 196. 
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1300 ἰὼ βρότεια πράγματ᾽" εὐτυχοῦντα μὲν 
σκιά τις ἂν τρέψειεν᾽ εἰ δὲ δυστυχεῖ, 
βολ αἷῖς ὑγρώσσων σπόγγος ὦλεσεν γραφήν. 
καὶ ταῦτ᾽ ἐκείνων μᾶλλον οἰκτείρω πολύ. 

1550 

Υ, 1900 ΕἾ δοὴ θεν ἀϊθ πιβπβοβιῖομθη Τπιηκέδπαε ! 
δυΐ δυβρείδ!θπθ πιδοῆία εἶπ ϑομαίίαη 4 σνευκϑῆγεη 
(τ εγάθγθοπ, δπίβίθ! 6 Π}): συ πη 516 6 βοῃθοδέ δυβσεία!- 
Ἰθπ βθύῃ βο]έίθπῃ. 80 {ἰσύ ἄυγοῃ ϑίγιοῆθ ἀθὺ ποίζεπάβθ 
Β οἢννδη ἀϊα ΖεἸομπυμρ: ἀπ ἀἴε65 δἰβ ἴθπεβ. ΒδὈ᾽ Ἰοἢ 
νυθὶῦ ΠΠ ἢ Ζὰ Ὀεκίαρθη. δῦ δ΄ἴπη ἰδὲ: αἴθ πιβπβο! Ομ θη 
Ὑδγμϑ]τηϊββα ο]θιομθη ἀθῃβηίάδθη; ἀϊθ σίοκιοῆθη νυοσ- 
ἀθῃ νυγθηϊσβίθηβ ἀυγοῦ ἰγσθηά εἴπεη Νεθεπιυπιβδίδηα σο- 
ἰγαε. νῖθ δυΐ οἰπεὴ Οἰδθπϑῃ!]ἀθ οἰπθ νυ! σογίῃθηθ 
ΕΊΣ ἀυγοῦ εἶπα οἴννᾶβ υϑγίθεϊτθ ἀπὰ ποθ ἴπὶ σοιογὶ-- 
δϑὴ Ὑεγπδ! (ηἶπβα βίεμῃομάθ Νεθεπῆσον γιοῦ πα δηΐ- 
βίβ!!ς υυῖγά : βἰπά 516 ΔΌΘΥ ἀπο] οκιϊοἢ.. 50 ἐπάϊσϑῃ εἴθ 
ΠῈΣ παῖ ἄδπ {Ππίργσϑηρο ἀ65 ηρσ ΚΠ] ἤθη βα υέ, υνῖθ 
ἀκ ραῆζθ (επιᾶθ!48 δυβσονυϊδοιί υυῖγὰ, νύθῆη 65. π|1[5- 
ταίμθη ἰξέ: ὑπᾶ ἀΐθβεβ [μεἰζίεγα ᾿ἰδῦ Ὀ6Ὶ Π|1Γ ἀθν ἔλ8|}, 
ἀδ πιοῖῃ πιεϊβίθηβ ὑπο] ἀοΚΠΙοἢ 65. ΠμΘθθη ΠῸΓ ταῦ ΠηΘΙ ΠΘΙἢ 
[9πίεγρᾶπρα επάεί, ἐω βίεμε ἷθν τϊῦ ἄθπη Ασουβαῖίναβ, 

ἄδθῃπῃ 815 βοίομον ἰδ βρότεια πράγματα δηξυβεῆθη, 5. 
χὰ ῬΡεῖβ. 997. ἴὕθοθεον μὲν --ὋαΚ δὲ θεῖ νογᾶπαθγίθγ. Οοη- 
δἰγαοίοῃ 5. Ζὰ 5160. 741, ὁὍπκια τις ἰγρεπά εἶπα ἴπῃ 
Θοβαΐζεπ βίθπεπάθ ἀπϑοἀδυΐξοεπάθ Νεθεπῆσυτ. Εἰ Β6- 
Ζιθμέ ἰοῦ δυ ἀϊθ6 ϑομδίεθηπιδῃ] οὶ, ἴΠεῦτισθηβ ἥπάδί 
βἱοῖ δκιὰ οἵτ τὶ ἄθῃ Βεσυιῖα ἀον ΝΙΟΒΕ  Κοὶς ὑπα 465 
τὐπθεάευξοεπάεδηῃ, ἀπά 8ἃπ ἄδῃ στοίξέθεη Νίεϊβίθγβεὔοκθη ἰδέ 
εἶπα Κιεῖης {ΠπνοἹΚοιμαθημαῖς. [οἰοδε δυΐσυθπάεη, ὧν- 
τρέψειεν παθ8 Ἰοἢ πἰοδύ ἴπ αν τρέψετεν γεγνεὰπάοὶΐ, ἀἃ 
ἂν ἴεμίθεη Καπη, 85. Ζὰ Ῥτοπι. 690. ἴ9εθεγ ἀϊα Ετοτῃ 5. 

Ζζχὰ Ῥεῖβ. 19. εἶ δὲ δυστυχῇ ὙἱἹοῖ,, 5. ἅδον ε πϊξ 
ἄἀδπῃ Οὐοπυποῖῖνυβ χὰ Ῥγοπι. 610, εὖ δὲ δυστυχῆ ΕΆγη.» 
νύοζὰ ἐστὲ Ζὰ εγρᾶμζεπ νᾶγθ. ἴσεθεγ ἀδθεπ Αογίβίυβ ὡς 
λεόε 5. οὔεῃ ΖζΖῃ Υ. 944. ἴδεθει. ἀδ5 δεν βοῆεπ ἀοθΥ 
(ἀεπιᾶ 4 ς γον 6]. Εν. Ηεϊθη, 9269, ἐξαλειφϑεὶς, ὡς 
ἄγαλμ᾽, αὖϑις πάλιν, Ῥεϊεου5 Βτ. ΙΥ̓͂ τὸν ὄλβον οὐ- 
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ΧΟΡΟΣ. 

τὸ μὲν εὖ πράσσειν ἀκόρεστον ἔφυ 
1805 πᾶσι βροτοῖσιν" δακτυλοδείκτων δ᾽ 

οὔ τις ἀπειπὼν εἴργει μελάϑροων. 
μηκέτι δ᾽ εἰσέλθῃς φωνῶν. 

δὲν οὐδαμοῦ πἘρίνω βροτοῖς, ὃν γ᾽ ἐξαλείφει ῥᾷον, 
5 γράφει ϑεὸς, ὅρῇ. ἼτδοΝι. 689 χαλκῆς ὕπως δύσ-- 
ψιπτον ἐμ δέλτου γραφὴν, διιδέοτι. «4μρ. 85. πιὰ πε 

Ζγαροφθάτζαπι πιὰ δ'τι 0 ἐπιρθέϊ ΘΧΟΥ͂ 512 8, 110 71 δι 6-- 

οοάοπές δέγίο, αδοϊοντέ,. φιαθ7 τι δ Ὁ τ 5 9 τ 6 

απιϊοῖϑ ῳμτατιατη Αϊαν ἀρογεῖ, στ οδροτιατ , Α΄ ἐα-- 
Θάτπ δεῖται ἔτι δροτι σίαπε ἔτι οιεδι 556. αβδηάγα 
ἴῃ ἄθῃ Ῥαϊαβύ ἃ}. 

Υ. 1304 1, 485 ὙνΌΠ]- ΔΙΑ Θη (ἀδ5. δ᾽ ἢ}. ννοὸ} Β6- 
Πηάθη.}) νγθηϊοβίθηβ ᾿ἰδῦ ππσοηϊρθηά 4||6η Θ΄ ΘΓ ΟΠ ἢ ς 
ψοη ΑὐδσοζΖοιομποίθη ΔΌΘΥ δ! 0 ΚοΙπδΥ γϑυΖιομίθηα 65. Ὁ 
νοῦ ἤδιδ, πῖομύ ᾿πθἢνγ ρθυ 50} |56 ἀπ ᾿ου οι Κοιηιθη 
Βᾶσομᾷ. μὲν. νυεηϊρβίθπβ, οἴπθ ἀἄδίβ 485 [οἱροπάθ δὲ 
δοῦν ἀαγαῦῦ θεΖιθῃΐ, 5. ζὰ Ῥοιμῃ. 759. ἔθου ἀϊθ ΕΒ γι 

πράττειν 8. Ζὰ Ῥεγβ. 191, ὕβρει ἀκόρεστον ἴῃ δοίϊνοῦ 
, Βεἀρδυΐαηρ ; ἀπροίγβα! σαηά, 5. οθθη Ζὰ Υ, 977. βρο- 
τοῖσιν δαί τπὰπ 4165 ν᾽ δυβιη [565 ννθρϑὴ υἱοί βίας 3ρο- 
τοῖς σοδηάογί. δακτυλοδείμκιτων ᾿ὰῦ6 ἰοἢ βίαι δαρίτυ- 
λοδειριτῶν φοϑβοβγιθῦθη; 65 Ποιός: ἀ6Υ Αὐυδοοζθι ομηθίθῃ, 
ΤΟ ΩΜΡΘΕΜΗΝ., αἰ. βἱοἢ Ὑγ0}}} Βεδηάθηάο πᾶ! ἢ, νΘΓρΡῚ, 

Πάοη, Βι. 581 ϑομῦϊζ, τύόρνου πάματον δαπτυλόδει-- 
ἤτον ἀν γἹ δ! ]οἱομέ δαπκτυλόδικτον, 5. Ἠφουομῖοβ ), 
ππὰ ΒιΙουιποια σὰ ἃ. 5.., δυοὶ ϑορὴ, ΟΙά, 901] ἢ, εἰ 
μὴ τάδε χειρόδειριτα πᾶσιν ὡρμόσει βροτοῖς, οι, 
Πα, 11. 248 ἀριδείκετος ἀνδρῶν. --- μηκέτι δ᾽ 
εἰδσέλδϑῃς φωνῶν δαᾶδα ἰοὺ βίαι μηκέτι δ᾽ εἰσέλθῃς, 
τάδε φωνῶν φεβοιεῖθ θη, ὑγογδι5 τπδῃ μηρέτ᾽ ἐσέλθπῃς, 
τάδε φωνῶν σεπιδοῦῦ μαΐ, δὲ Ηἶει οἰησυπείζθη,, ἀᾶΖα 
νῶν Κοῖηπθ Ὑαογδη βϑιηρσ νοῦ βα πάθη... νγ0 ἢ} ἃῦϑι τάδε, 
5. Ζὰ Υ, 1311. ἴϊεθεοι: ἄθὴ βρυμάθίβοῃθη Ῥδιοθιῃϊδ οι 5 
5. Ζὰ Ρειβ. 82, δὲ ἴῃ μηκέτι δ᾽ εἰσέλθῃς ἀτάοκε ἄδη 
Ζογτῃ ἀπᾷ ἴΠην! ον αὐ, 5. Ηδυπιᾶπηβ γιροῦ, ρΡ. 84, 
δύ, Ογάπιῃ, ᾧ, 610, 9, δοῃ Ζὰ ΟἸΟΘρΙ. 1052, 
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καὶ τῷδε πόλιν μὲν ἕλεῖν ἔδοσαν 1338 
μάκαρες Πριάμου" 

1510 ϑεοτίμητος δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκάνει. 
νῦν δ᾽ εἰ προτέρων αἷμ᾽ ἀποτίσει, 

καὶ τοῖσι ϑανοῦσι. ϑανὼν, ἄλλων 
ποινὰς ϑανάτων ἀγανᾷ πικρανεῖ. 1540 
τίς τάδ᾽ ἂν εὔξαιτο βροτῶν ἀσινεῖ 

1915 δαίμονι φῦναι τάδ᾽ ἀκούων; 

ΟἿ βίεμέ ἀϊθ ἀπαρμᾶηρίσε Βδᾶθ, νυοάυγοι ΠΌΔΑ Ε σ κοι 
θανεῖν Κί νυῖγά.. 5. Ζὰ ΗΙἸΚ. 349. 

Υ. 1908 καὶ τῷδε διοῃ ἀΐδθβεπι, ἄθπὶ ἃ σαηθηποη, 
85 Ῥγομποιηθη βείζίέ αἷθ Ῥϑύβοῃ αἷβ θοκαπηΐ νογᾶυ5. οὉ- 

εἰθίοι. ἀθὺ ΟΒου ἄγ  ποοῖ πἰομ νοὶ Αρσδιμεπιποη σ6- 
ΒΡΓΟΟΠΘη Βαΐ, Αδῃη]ομ 65 ὄ[ξευ. 

Υ. 1910 Κῦπηίς τῆᾶπ νϑύβυοδ νγογάθη ϑεότιμος 
δίαίε ϑεοτίμητος 2 Βομτγεῖθεη, ἀὰ οἷμ Ῥαγοεδιΐδουβ θεἷς 
πδὴθ πὸ ᾿5έ. 

Ὗν. 1311 Ηἶ πῦυη 8061, νγϑππ ἘΥμοτε ΒΙαΐ ( 68 
Αἰγϑὺβ ΒΙυΐβομ! 4 ) δοθαϊξεη., ὑπὰ ἂν ἀϊθ Θ'δβίογθαπαπ 
(815 δυμπορίεν [γ ἀ16 ΚΙπάθ ἀθ5 Τ  γδβίθ5) σϑβίου θη, 
ΔΠάΘΓΟΥ (ἀ65. Οτεβίθβ ) ϑίγαΐδη ( Βδοδουο  Ζιθαησθῃ) 
Οἰποῦ δίογάθ 5ιος. ἔγθαθπάθη ( ἀδθγ πιογαἀϊυβέϊσοῃ ΚΙγίαϊ- 
Τηηθϑίγα ) Ὀθν ΚΘ 6. υυϊγὰ (.50}}}, νγϑῦ τηδομέα ἄβββθη 
ὙΥΟΝΙ 5'οἢ γὔδπηθη., δἴπθῖῃ βομδάδπαθυνεπάθμάθη ϑομαΐΖ- 
δοίίζα σϑθοθγοη (Ζὰ ΤΠΕ6Ὶ] σονγογάθῃ.}) Ζὰ 560. ἀἴεβ6β 
ὙΘΥΠΘἢ ΘΠ (νγθηπῃ ΟΥ ἀἴθ565 γϑυπιμημη). ΤΠΈθ6Υ ἀΐθ 5':16]- 
Ιυπρ σοῃ γῦν δὲ 5. χὰ ΗΙΚ. 687. προτέρων υπὰ ἄλ- 
λῶν αἰομίθγιβοι βίαι ἀθ5 ϑ'πρυ!αγῖβ, νεῖ ἀμ 165. οἵ, 
αἷμα Βιυϊνεγριείβθη, ΒΙαϊβοδυ!ά, Μοιά., νυῖθ μβᾶπῆρ, 
ἀποτίσει ντῖβ Υ. 1511 τίσας ἅπερ ἤρξεν, ΟΒοΕρΡΙ, 972 
κὰν «ἢ φίλῃ φυχῇ τάδε τίόδειν Με, Οἀγϑ85. 24, 852 
ὕβριν ἔτισαν., υπίεη Υ͂. 1541 ἐκτίνει δ᾽ ὁ καίνων, 
1672, δορὰ, Απί. 866 πατρῷον δ᾽ ἐκτίνεις τιν᾽ ἀἄ- 
ὄν, Ἐυν. τὰ5. Ηθγακὶ, 9885 ἔχϑραν πατρῷαν ἐκτίνων. 
τοῖσι ϑανοῦσει 5 ἀαξϊντιις δοπιπιοαΐ, γε ΓΙ. σὰ ϑορῇ:- 
ἘΠ]. 1148 2. Α. ἄλλων ποινὰς ϑιταΐδης ΣΝ Απ- 
ἀδγα τοι ζίεμου, ἀγαγᾷ ᾿πιπραγεῖ Βαῦς ἰοῖι βίαι ἄγαν 
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ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

ὦμοι, πέπληγμαι καιρίαν πληγὴν ἔσω. 

(ἀοοῖ (6810 ἀϊθ5 ἴῃ ὕἴβη, ὑπα ΕἾοτγ.) ἐπιπρανεῖ ΠΕΣ ΣΟ 
Ὅεπ, 85. Ζᾳ Υ. 100. Αὐὖβ ΓΑ͂ΝΑ͂Ι ᾽ΠΙΚΡΑΝΕΙ Κοππία 

Ἰοϊοῦς ἄγαν ἐπικρανεῖ ννεγάβθη.. ἀὰ αὐ ἀπά εὲ οἵξ νϑῦ- 
Ὑγ θα βο Ὁ νγογάθηῃ 5ιη4, 5. Ζὰ Ρεοῖβ. 801]. ἴθεῦον ἄθπ 

(δηϊνα5. 6] ἀγανὸς 5. δΙαίἢ. αταημη. ὃ. 940: θεν 
ἀἰο ΕΠδίοπ ἱπ ἀγανᾷ πικρανεῖ 5. (6 αἰαίφοίο δορῆο-- 
οἶδ Ρ. 8 1, Μίαη Κῦπηξο δυοὴ ἀγανᾷ πικραν εἴ 50Ἀτεῖ- 
Ὅδπ πὸ ἴο]σοπάθιη 5΄ηπηθ : ὑπἃ ννθηῃ ΘΓ --- 416 Ἀδοπαῃ- 
δεη Απᾶρτον ( αἴ6 ἔν ἀϊα σιπογάσησ ἄρον βόμηθ 465 
ΓΗ οδίοβ ἀυγοῦ Αἴγθυβ 8η ἄθι ρϑιηθιηποῃ ΘΘΠΟΙΙΠΊΘΠΘ 
Ἔδοἢ 6) ἀδὺ που! αίϊρ θη γϑυ ᾽ς θγἢ 5011}, ἀσγοῦ ἀϊο ἀυτοῖ 
1ῃπ Ὀενυιγκία Ἀαοῆθ ἀθ5 Ογοβίθβ δὴ ἀθὺ ΚΙγίδιπποβίγας 
5. δον ἀϊθ βδοῖθ Ὗ. 1958, Αθβη! οῃ 5160. 675 πι: 
Ἡρόκαρπον ἀνδροκτασίαν τελεῖν αἵματος οὐ ϑεμι- 
στοῦ. ἴῃ Νιαοϊβαίζθ, ἀδὺ. αἴθ Εὸγπὶ εἶπον ΕὟαρο ἢαΐ; 
85. Ζα Υ͂. δὅδδ. μᾶθ6 ἴθ τίς ταδ᾽ ἂν εἰαίί τίς ὧν ἀδβ 
Ὕογβα5. ὑύθρεη σοβοθυίοθοη,. τάδ᾽ νυυγάθ υἱθ! οι νγθ- 
δε τάδε Υ. 131ὅ ἄβλδιβθῃθη, ὑπὰ ἀἄδηη δὴ ἀθὴ Ἀαπά 
δεβοίζι: ἀοοῖ νγ8}} 65 416 ΟἸοββοη ἀθ5 Ἀδηάθβ οὐθῦ ἃπ- 
ἄεγο {0πιίἅπάθ ποὲ ἃπάθυβ δυϊδυθίθη, ποθ 8Ππ Ἃ6Γ 

γϑοβίθῃ (6116; 50 δύῃ]! 65. βείπθη Ρίαίζ Ὗ. 1507 νοὶ 

φωνῶν, 8. ξα Υ. 1804. ΕΒ Ῥεγοϊίθί 06. ἀδ5 ΕΟ] 6 πάθ 
γον 8. Ζὰ 5160. 212, Ποῖ αδίϊνυ5 ἐσινεῖ δά 
ἀτυοκυ ἀϊο Ηὔοκβιομέ ἀπά Βοβεπηπιησ ἃ08. νογρ]. ΟΡ, 
Ἑ]οΚίν, 860 πᾶσι ϑνατοῖς ἔφυ μόρος, Τταοι, 440, 

δε. ατᾶπιμι, 8. 3887. ἴῦ9εθεν ἀσινὴς 5. σὰ 5160. 806, 
τάδ᾽ ἀκούων νγαβυβομοίη!Ποἢ ΔΡ5᾽ μ Ποὺ νοπὶ ῬΙΟΒοΥ 
σεβασί ππὰ 8ἃη 65 Εηάθ ροϑβίθ ξ, ἀὰ βορίθιοι ἀ16 δ ἴπι- 
π|6 ἀ65 γϑυννυπαθίθη Αρϑιηθιηποη οοπογί υνγα, 

Ὑ. 1516 μὸτί πιᾶρῆ αἴθ ϑέϊπιπιθ 465 Αρδηηθιηποι 
δ8 ἄξει Ῥαϊαβίθ, ννῖθ αἴθ ἀ65 Αἰρίβίμοβ.. ΟΠοθρ. 8792, 
πὰ ἀεον ΚΙνίδιηποβδίγα ἵπ ϑόρῃ. Εἰοκισ, 1404 ἢ (5. 
δυοῖ Ἴγδοῃ. 865 1. Αἰἴὰβ. 333 ΠῚ αι. ἃ.}; ἀογ ΕΗ] οκίγα 
ἀη Βορῆ. ΕἸ. 77, ἀογ Ἠδ]επα Εὰγν. Οτοβί, 1296 ἢ πνεῖ 
τὴν  σείγοῦθπ Ὀ1π 1οἢ παϊέ 4 Π1οἤ 6 πὶ ἐγ ϑῖομ τὰ [πη τη. 
Ὑεγρὶ. βορι, ΕἸοκίν, 1418 1, ὦμοι Ἐδτπ,, ΥἹοῖ, υμά 

: Τὰ Ὁ 
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ΗΠΜΙΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

σἴγα᾽ τίς πληγὴν ἀντεῖ καιρίως οὐτα- 
σμένος ; 

ΙΠΑΜΕΜΝΩ, Ν. 

ὦμοι μάλ᾽ αὖϑις δευτέραν πεπληγμένος. 
154 

Υἱ δ] ]Ποἰοδε δυο ἄϊθ ἄθδτϊσοη τγκυπάθπ, πἰομέ ὦμοι; 50 
δύο Υ. 1318. 5. Ζζὰ Ῥεῖβ. 949, Τῦεθον ἄθη Ἀοουξαίϊνυβ 

πληγὴν ὉὈεὶ πέπληγμαι 5. Υ. 1318, Μαίίῃ. γᾶπιπι. 
5. 494, 1. ἔσω ὈεΖοϊομηθί ἀδ5 {1εἴε ΕἸπαάτγίπσοπ ἴῃ ἀθη 
Κῦτρει, νεγρ]. Επαν. Ηεϊθη. 560 ἢ, 2 ξιφοκτόγον δίωγμα 
λαιμορύτου ὀφαγᾶς αὐτοσίδαρον ἔσω πελάσω διὰ 
δάρκας. Ῥιιοῖη, 1570 ἔ, χαλποκροτον δὲ λαβοῦσα 
γεηρῶν πάρα φάσγανον εἴσω σαρκὸς ἔβαψεν, ΒἘ65. 
749 ἴ οἵα μ᾽ ὀδύνη τείρει φονίου τραύματος εἴσω: 
τ. 8: ΥΥ̓́ΘΠΙΡΟΥ νυϑῃγβοῃεὶ  οἢ νγᾶγαάθ ᾿ηδΠπ 65 δυκίἄγθης 
ἀδῃδίπη. Ζὰ Ηδαβα.. ἄθπὶ Κυῖερσα θηΐσεσοηροβοίζίέ, ντοί 
τπᾶη Ηομι. Οάγ55. ΧΙ, 406 ἢ, βορῇ. ΕἸοκέν, 9ὅ ἢ 
δηΐάῆγοπ Κῦοππίθ. 

Ὗ. 13517 βρυϊοβέ πίομέ ἄθὺ βᾶπζε Ηδιθοῆοῦ,, 5οη- 
ἀδΥπ ἀοΥΓ ϑρυθοθοσ ἀδβ εγβίεῃ ΗδΙθοθοσ5. (5. Ζὰ Υ.. 1319): 
5.11! νοῦ τυέ αδἰπθη ϑδίγεϊονδ (γῈῚ βοιγοῖς σοῃ οἰποπὶ 
ϑίγοιομθ) δά! ἢ νογνυυπάοί ὁ Νίαπ Καπῃ Ευγ. ΕΠ]ΘΚίΥ. 
751 σφαγὴν αὐτεῖς τήνδε μοι ἃ. ἃ. γεγρίεϊοῃθη, 

Υ. 1518 νυϑὴ τη, ΘᾺΓ ΠΟΟΒΙΠΔΪ5 τὴϊέ δἰπθη Ζυγθιέθη 
(5ίγεῖομθ) Θεἰτοξζομεη ἢ [Π06θὲγ ὦμος 5. ζὰ Υ͂. 1316. 

μαλ᾽ αὖϑις Καππ Ζνᾶὺ πιϊξ πεπληγμένος τνεγϑυπάεθπ 
τγεγάθπη, υϑγρ]. ἔπη. 249, ϑορὶ. ΕἸεκέν. 1410. Κοὶ. 
1478, 1751; ἀὰ Ἰεἀοοῦ τ ΟΝ δευτέραν ἀαθεὶ πρίῆςς πη 
μάλ᾽ αὐὖϑις ΒΟΟΒ ΟΥΓΟΥ δὴ Τηξζεγ]θοίϊΐοπεη σοίαπάθῃ 
νεῖγᾶ, 50 ἰδὲ ὦμοι μάλ᾽ αὖϑις πίομε Ζὰ ἔγεππεη, υϑγρὶ, 
ΒΙοπιῆοθια Ζὰ ἃ. δέ... νγβϑίομεσ ΟΒοερη. 879. ϑορῃ. ΕἸ. 
1416. Εν. Ηδεκ. 1037, Οτεβί. 1020. ΧΗ ορῖν ΡΙαΐ, 
936 δπξάητε: νγοζὰ τπᾶπ ποοῖ Αἴβοῆ, ὉΒοθρῆ. 645, 5ορῆ. 
Ττδοιῃ. 1096, ῬμΠ. 793, ΟΙά, 1517, ΕΓ. ῬΒοῖη. 1076. 
Με. 1009 ᾧ΄ ἃ. ἴὔσεη Καπη, Ζιυ δευτέραν ἰδὲ αὺ5 Υ. 
1916 πληγὴν δὰ εἴξᾶμπζΖοί, νύϑι οἷο 5 ΝΟ, δαοίι ὑγοηπ 
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ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ. 
τοὔργον εἰργάσϑαι δοκεῖ μοι βασιλέως 

οἰμώγματι. 

65 πἰοδέ βοῆοπ νουβογσίπρσο, ἔθ ]6η Κὔππέορ, 5. σὰ ΟΠοΘρἢ. 
652. ὍδθοΥ 416 Ὑεγθίπάσης 465 ᾿αίϊναβ πα ΝΝοιηϊηδ- 
{ναι Ϊπ ὦμοι 7 πεπληγμένος γε ΓρῚ]. ΒΌΡῃ. Ύδοι, 971 Γ, 
ὥμοι ἐγὼ δοῦ, πάτερ, ὥμοι ἐγὼ σοῦ μέλεος, ἘΠεΚίτ, 

7 ἰώ μοι μοῖ δύστηνος, Απί. 1341 ὦμοι μέλεος, ῬΒΙ], 
9394 ὥμοι τάλας, Αἰα5 340 ὦμοι τάλαινα, ἀπά 568 

οἵξ οἴμοι τάλας υπάὰ οἴμοι τάλαινα, 800} ὦμοι ἐγὼ 

ΚΟ]. 916. υπὰ οἴμοε τῶν ἐμῶν ἐγὼ κακῶν αν, 
Ῥμοΐη. 376. 

Υ. 1319 5ρυϊομέ ἀδὺ ΕΠ ΠΓΟΥ ἀ65 Ζυνεϊίοη ἩΔΙΟΠΟΥ͂Β. 
ον μη! ἢ υνῖνά ἀἴθβοὺ ὙΘΥΒ. τοϊῦ ἄθπη [οἱ] σθπάθη ἀοθὴ 
ἨδΔΙΌοΠοΥα Ζυρ βογθ θη. 50. ννῖθ 81165 ἘοΙσθηάθ 15 Ὗς 
1344 υπίον Ἠδθομῦνγα νϑυίμει!ῦ ἰδέ. αἴ ἀ16586 Αθέἢ 61- 
Ἰαπρ πίοῃξ σᾶῃΖ τἱοῃίρ 56 υ, Ζεῖϊρί ἀϊ6 Βεβομαθηθοῖς 
ἀθ5 σαηζεῃ Θεβργᾶομβ. Ηοδγμδηπ Ὧ6 οἤογο Ἐπιπιοτιΐάιεπε 
“«1εδολγίξ ἀϊδδεγέ. 1. ἢ. Χ, ρεβιθιζί αὺ ἀδ5 ΘΌΒΟΠοπ 
Ζὰ ΑὙἸδίορῃ. Ἐν 599 (686) δυνειστη)εξι δὲ ὁ χορὸς 
-- ὁ δὲ τραγιηπκοὸς τέ, ὡς Αἰσχύλος ᾿ἀγαμέμγονι, {πεῖ 
ΝΜ, 1517 ἄδῃ οἔβίθη. Υ,. 1919 ἄβιῃ ζνυυεϊΐζεη. Υ. 1390 

ἄδπι ἀτγϊίεη. Υ. 1321] ἔ, ἄθπι νἱϑγίθη (μοῦ ιβίθη ὑπ 50 
ἴοτί σὰ 58 Ζὰ Υ. 1945 ἔ,. 580 ἀαἴθ 485 σᾶηζθ Οἰδβργᾶοβ 
απίοῦ 1ὅ Ῥουβοπθη γουίῃ!!]ῦ νυνῖγα, ΝΌΟΝ νυδῇγβομεὶη- 
ἸΙΟΠΟΥ υυὔγάς Ὗ. 1317 ἀεὶ ΕἼΠΥΟΥ ἀθ5 οὐὔβίθη, Ὗ. 1319 
ἄδπὶ ἀδθ5 χυγοϊίθῃ ΗδιθοθοΥβ, Υ. 1320 ἄσθπι ΟΠου ἢ γοΥ, 
αἷθ δτίρθη ἄἀθη οἰηζθίπθη 12. ΟΠουϊβίθη Ζσυρθίμοη! νγοσ- 
ἄθπ., 50 ἀαί5. αἷα 95 Ηδυρίρθγβοπθη ἀθ5 ΟΠοΥβ Ζυσγϑί, 
πᾶ ΖυΥαν ἴῃ ἰγοομᾶ Ἰβοι οι, ἀἷθ πάθῃ δρᾶτον, πὰ Ζυναν 
π᾿ Ἰδιῃ ]βοῆθιη ΔΝ αυβιηδαίβθ βργἄομθπ, αἴ ἴεπθ πῖοδέ 
τη Γβ Πηπηθη., νυϊγά δΘηὐβου αἰσί,, Ὑγ6ΠΠ ΠΠ8Π ἈΠΗΪΠΙΠ)ΐ, 
ἀαἴ5. ἀὰβ υὑπογνυναγίοθίθ Αὐξίγοίθη ἀογ ΚΙνίαϊπιηοβία Υ. 
1945 ἀὰ5 ϑμιηπηθῃ. ἀπύθγ Ομ α. μᾶῦ6. Ὅοοἢ νυῦταθ 
οἷηῃ 50. ο65 ϑργθοιθη 6465. εἰησθίηθ ΟΠουιβίθη αἰηχὶρσ 
ἀδβίθηθη 1 ἀθὺ αἰΐθῃ 'Ἔγασδαϊθ, ππηὰ θῃθὺ δἷμθ Κομιΐβοίιθ 
ῬΥΪΚαπρ ΒΥ ου θυϊηρθη,, ᾿ἰδῦ δ} ἀυγομδὺβ πἰομῦ ποίλ- 

ΟαΥΘμαΪσ, ὙἹΟΙΙΘΩν ἰδύ δηΖαπθῃμιθη., ἀαῖ5 πὰς ἀτεὶ Ρεῖ- 

11. 



200 ΔΙΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

1920 ἀλλὰ κοινωσαίμεϑ᾽ ἄν πως ἀσφαλῆ βου- 
λεύματα. 

ἘΡΠΙΓΧΘΟΡΙΟΝ. 

ἐγὼ μὲν ὑμῖν τὴν ἐμὴν γνώμην λέγω, 

ΒΌΠΘΠ Τοάθη, ἀθὺ ΕΝΥΟΥ 465 οδὐβίθῃ Ηδιθοῆουβ, (δ Γ 
ἀδθ5 χυυϑϊίεπ ὑπᾶὰ ἄθγ ΟΠογγοΥ, νυοσϑιβ δ᾽ οἢ δυοἢ ἀϊ6 
υγζεϊοβπαπς ἩΠΙ͂. ἃ. 1. ἡμιχόριον ετκΙάγεη ΙΔ 50, ἀπά 
υνογδυῦ Υ. 1321 ἐγὼ μὲν, Ὑ. 1395 ἐμοὶ δὲ, Υ. 139ὅ 
πκαγὼ Βηννοιβεί. 16 Ὀεϊάθη Εὔδγεσ ἄθγ Βδι θοπῦγα 
ΤΠγθη Ἰ6άογ (Ὧν βοίπθῃ Ἡδϑιθοῆοῦ ἀδὰ5 Υγοτγτέ: ἀθ ἀδθβ 
δὐβίέθῃ ἰδ συυῃροῦ ἀπά ὈράδπκΙ ΠΟΥ. ἀοΥΓ ἀ65 Ζυνγθιίεπ 
Ποίτίσου ὑπὰ δηβο ] Ο55 ΠΥ, 50 ὙὙ16 σαυν μη τοὶ ἀϊθ δἰ -- 
ογο αερεηβᾶίζε δι] άθη, 5, 5ῖθῦ, 1041 ἢ, ΗΙΚ. 987 ξξ, 
εν Ομονίαγον Ἰεπκί ἀδὰ5 Οεβργᾶος ἀπά βυοῃύ αἴ6 δηύ- 
βοσεοηρεβείζίθη ἀπβιοῃίθη Ζὰ υϑγαϊηΐσθῃ, ὑπὶ οἴπθη σ6- 
τηθἰπβϑιηθη Βοβομ 5. Ζὰ δίαπάρ Ζὰ Ὀγίπσοη. 80. βρῖϑ- 
οἶδ διοῦ ἴῃ ἄδθη Ευπιοπϊάεπ ἃπ Ζντοὶ ϑ (8! 6 η ἀϊα ἀγαὶ 
Ἑυϊποπιάθῃ, οἷπα δἷβ Οδουγί γεσὶπ, ὑπὰ αἀ16. Ζυυθὶ δηάθγη 
8415 ΕΠ γοσίημοπ ἀογ ΗδΙθοδῦγα, 5. ἀδ5. ζὰ Υ. 1398. 5. 
δον οὔθ σὰ Υ. 104. 10εὈτίσεηβ βἰμα δἰϊογάϊπρϑ πιϊξ 
ἄδθαι ϑομοὶ, Ζὰ Ατιβδίορῃ, ἈΠ. 595 15 Οδοτγιβίθεη , ἄβθῃ 
ΟΠογέγοε. οἰπσουθοθπαέ, δηΖυπθῆπηθη : ἀοοῖ πιο νγα- 
Θθη ἀδ65 ζυῃίζθοῃ πη] ρθη ργθοθθηβ ἀθβ ΟΒΟΥβ, βοπάθγπ 
ΔῚ5 ἀηάογῃ Οτγάηάεοπ, 5. Ζι ἔπιηθη. ἃ. ἃ. Ὁ. -- θαΐς 
αἰ (γοη ἀθν Καβαπάγα γογδυβροβασίθ) ΤΠαΐ υ οἱ γδοδέ 
Ὑγογάθη 56 ύ. βομοὶηῦ ΠΡ (  θγιηαῖθθ ἴ0}}) 8ὺ5 ἀες5 Κῦοπὶρβ 
γεμογαῖ, δ ΑὙΕΚοὶ ἴῃ τοὔργον βείζε αἱ. θεκαπῃξ 
γογαυβ.» νϑϑίοθα Ἐπαΐ Ζὶ ψογβίθεμθπ βευ. εζργαάσϑαι 
Ῥδββ᾽ υἰβοῦ.. ννῖθ οἵιθ, ἴθεθο ἄθπ αΐνυβ 5, Ζὰ Ργοῃι. 
51. Ἐάδγη, οὐμώγμασιν. 

Ὗ. 1320 δεν φρϑιηθιηβ πα οἷ 5] θη ννῖγ νὴ] 
ἤδϑβθῃ δὐυΐ ἰγρεπά οἷπα Ὑγεῖβα Ὀεδβεϊμημηία Β6βο ἢ 556. 
ὕσεθες ἂν υἱῦ ἄβπι Οοπ]υηοίϊναυβ 5. σὰ Ομοθρὰ, 1080, 
Βογπἢ, νυ. 5. Ρ. 591 πἰιηπι ἄν πῶς [ἂν ἐάν πως α. ετ- 
ρἄηζέ ἃ. Οοῃϊυποί, 465 ΗΔ πυθγῖ, νογρ]. Αοἰΐδι ἢ. ἃ. 7, 
8. ἃ. ΙΕ εἰομέ: νναπη ἱγρεπᾶ. ποινωσασϑαι βουλεύ- 
ματα, νὴ ἃβηϊϊοι Επὰγ, Ἐτγοδᾶ, 61 κοιγωσῃ λόγουξ: 
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πρὸς δῶμα δεῦρ᾽ ἀστοῖσι κηρύσσειν βοήν. 

ἨἩΜΊΧΟΡΙΟΝ. 
ἐμοὶ δ᾽ ὕπως τάχιστά γ᾽ ἐμπεσεῖν δοκεῖ 1350 
καὶ πρᾶγμ᾽ ἐλέγχειν ξὺν νεορρύτῳ ξίφει. 

Η ΜΠΧΟ ΡΙΟ Ν. 

1925 κἀγὼ τοιούτου γνώματος κοινωνὸς ὧν 
ψηφίξομαί τι δρᾷν. τὸ μὴ μέλλειν δ᾽ ἀκμή. 

ἘΠΗΙΤΧ ΟῬΈΟΣΝ. 

ὁρᾶν πάρεστι" φροιμιάξονται γὰρ ὡς 

δον ΠΠ0}} Ποῖδο 65. τό ἄρῃ Αοουδαίϊνυδ: 85. οὐνναβ 
ΠΠ61} ὨΘΒΠΙΘΗ., 5. πν, ΑἸΚοσί, 498 πένϑος, 10π. 608, 

808 συμφορὰν, Χοπορῆ. αὁ ψθοεῖβ.. ΤΥ ϑ πη 92 
τὴν τύχην. ΑΘΒΠΙΙΟἢ Ῥογβ, ὅ90 πιότὰ ξυμφέρειν βου- 
λεύματα. ϑοίοη πως ἰδὲ πιὶῦ ἀσφαλῆ τὰ νογθίπάθῃ: 
[εδίθ Βϑβοῃ! ββθ, 816 τπηὔϑϑη βθύὺπ γῸΠ ὙΥΘ ΟΠ ο γί 516 
γγΌ]]6ῃ. 

ν. 1392 σχυπι Ἠδυβ ΒΙουΠου ! ἤθη Βὕγρογη. ΖΕΖΙΕΠ71- 

ἴοι ἄδ5 Οἰθβοιγοὶ, 1)}16 Ὑγογίε πρὸς δῶμα δεῦρο 5ϊπᾷ 
415 ἀθγ Αὐυδγαῖ ΔηΖιβθιθη.. 5, Ζὰ ΗΚ, 549. 

Υ. 1324 υπὰ ἤδη Ὑοτγία!! χὶι ππέθυβαοῃοπ τηϊύ {{156}}- 
δοζορθηθαι ϑοηννογίθ, ἐλέγχειν πράξεις Βπάεῦ 5ῖοἢ 50 ρἢ. 
Αμπί, 494. ον (δον ἰδέ τὶ βομννογίοσπ βενγδῖποί, 
δ. Υ. 164]. 

Υ. 1596 τὸ δρᾷν Θύνναϑ Εὐπίβοδοϊ θη ἀ68 ΖᾺ ἔμιπ, 
8 26 δἰ6 0. 88. 108. "τὸ μὴ μέλλειν δ᾽ ἀκμὴ ἅα5 
ἈΝΙΟΙ χα ἄθ (Κη) Αθου {πὰ Νοίῃ, μη) μέλλειν ταδοδέ 
εἴπθη Βορυη αι5, ννῖθ ἀμπη!ομο5 οἵί, δὲ ἄδθαὶ ϑ΄'ππα 
πᾶοι [ἂν χαὶρ, 5. χὰ Ῥτοιῃ. 195. Τῦεθον ἀκμη 5. ΒΙοπι- 
δι] ὰ χὰ 5160. 95. 

Υ, 1521] ἴ, Ζὰ βϑίιθῃ δύ 65 (65 Ἰἰθρύ δπὶ Τᾶρσα, 
65. Ὀεάαγῇ πἰομῦ οδὐβ ἄθν {Ππιουβυομαπρ); οἷῃ δουρί θὶ 
ἢ ἀπ τοῖν ᾿μΔ ΟΠ 6 56. τἀπὶ νὴ γον νυ! {μουυβομδαῖο Β6- 

ννοῖβθ Ζὰ ψουβομαίΐθη (Δ ὈΖυ]θ ρθη) ἀον ϑίααυ. Ζὰ φροτ- 
μιάξονται ἴονιε ἀὰ5 ϑυθ]θοῦ, ἀὰ 65. αἱβ θθκαμμὲ νοῦ- 
δυδροβοίχζίέ νῦν. 5, ζῃ Ῥγοιῃ,. 81. ὡς ἀτύοκε ἀϊα Αὺ- 

Βιού 05.» νγν16 οἷ, Αἡ ἀδΥὺ δίθι!αηρ, οἶποθ Αἰομοῃ διῃ 
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τυραννίδος σημεῖα πράσσοντες πόλει. 1355 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

χρονίξομεν γάρ. οἵ δὲ τῆς μελλοῦς κλέος 
1550 πέδον πατοῦντες οὐ καϑεύδουσιν χερί. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

οὐκ οἶδα βουλῆς ἥστινος τυχὼν λέγω. 
τοῦ δρῶντός ἐστι καὶ τὸ βουλεῦσαι πέρι. 

Ἐπα46 εἰποβ Ἄευβοβ ἰδὲ Κεῖπ Απβίοϊ 5 Ζὰ πρῆπιθπ, ἀ8 δυο ἢ 
ΒΠάΘοΓα Αἰίοπᾶ 80 βίθῃθῃ, 5. Ζὰ ϑόρῇ. Κοὶ. 488. τυ- 
ραννίδος ἄδτ ὙΠ ΚΟ ΒΥ Ομ θα Ἠετγγβομαῖς, νὰ Υ, 1398. 
ὕερθεν πράσόδειν τί τινι 5. Ζὰ Ῥζοιῃ. 49. 

Ὑ, 1329 ἢ, νῊἱγ νυεῖϊοπ {γον (νεῖ! νυ πᾶ Ποἢ 
Ὑγεῖ]θη, Κῦπποπ 5β'86 αἷ65 {βαπ)5 ἦδπθ δον ἀθγ Ζὄρτυησ 
Ἀυππη σὰ Βοάδθηῃ ἐγείεπὰ (ροτίπρ βομϑίζεπα).. βολ!απι- 
ΣΏΘΤῚ (5ἰπα βοι]ϑενο., ἀπίμᾶςσ.}) πίομέ πὶ ἀθΥ Ἠδπά. 
γαὰὼρ {τοῖο , 5. σὰ Ῥεῖβ. 164. τῆς μελλούσης Ψεη., 

ἘῚοτ.. μελλούσης Βδγη. ε᾽ ΥΘΕΙ .᾽ τῇς μελλοῦς τομαῖς 
ΤΥ ΡΒβοπ. περὶ τρόπων: κατὰ παρονομασίαν; ὡς 
χρυσῶ ἀπὸ τοῦ χρυσοῦ" οὕτως ὠνόμασται μαὺὶ παρ᾽ 

Αἰόχύλῳ μελλῶ: Χρονίξομεν ὧδε τῆς μελλοῦς χά- 
βῆ». π- πέδον [ὺγ πέδονδε, γ γο]. ΟΒοορῃ. 694 ἔ, 
το μὴ ϑέμις γὰρ, λὰξ πέδον πατούμενον. --- κα- 
Θεύδειν ὑπὰ εὕδειν 5ίεμέ δέξου. πιθίδρμουίβο. 

Ὗ,ο 1331 ἢ, πῖομέ νυϑῖβ ἴθ. ὑυθί θα Β δίῃ ἐμοὶ }- 
Βαῦα σ᾽ ἴθ Βρυθοῆθη 501} ( νγϑιομθπ ΕἸ β θυ σοίαπάοπ 
Ζὰ Βᾶθθπ ἰοῦ βᾶσϑθπη 5011}: ἅε5 Ηδπάβιπάθη ϑδοιθ δέ 
ϑύυο ἢ} ἀδ5 Βογδίμβοαροη ἀαγῦθεσ. θοῦ ϑἴππ ᾿ἰβύ: νγὰβ 
ΙΓ Ζὰ {ῃπΠ. νυῦῖθ ὙΥἱγ Ζὰ γογίδηγοπ μαῦθπ, ννοὶϊΐ Ἰοἢ 

ΖγϑῖΠ0ἢ 7ε σέ ποσὶ πιοδε; ὑυθππ ΥΥΪ ΘΌΘΥ Παπάρίη, ἃ, ἷ. 
ὙΘΠΠ ὙΥΪΓ ἴῃ ἄδθη Ῥαϊαβδέ οἰπάγίπσθη. τπὰ βθῆβθῃ ννᾶβ 
ΨΟΓΡΟίΔΙ]Ὲ πη ἰδέ, ἀδηπ νγογάθη νΥῖ ΔΌΘΗ οἰπθη ΒΘΒΟΒΙαἱβ 
ὍΡΟΥ ἀδ5. νγᾶβ υἱἱῦ ἴῃ Βοζὺρσ ἀδγαι σὰ ὑθὰὺπ δ θ6π, 
ἄαλββθῃ Κῦππεπ, ἴεν τυχῶν λέγω 5. Μίαί(ῃ. αγδπιπι, 
δ. δ08, Αππι, 1. Νοία, ᾧὅ. ὅδ6, 8. 1092. Ζι τοῦ 
δρῶντος ἔστε (85. σὰ Ὗ. 918) Καῃῃ πδη γορ εγβϑηζθῃ, 
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ἩΜΙΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

κἀγὼ τοιοῦτός ἐιμ', ἐπεὶ δυσμηχανῶ 1360 
λύγοισι τὸν ϑανόντ᾽ ἀνιστάναι πάλιν. 

ἩΜΙΊΙΧΟΡΙΟΝ. 

1380 ἢ καὶ βίον κτείνοντες ὧδ᾽ ὑπείξομεν 
εἰπὼν καταισχυντῆρσι τοῖσδ᾽ ἡγουμένοις: 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

ἀλλ οὐκ ἀνεκτὸν, ἀλλὰ κατϑανεῖν κράτει. 

5. σὰ 5160. 79ζ, ἴθοθεοι πέρι ἵπ τὸ βουλεῦόσατε πέρτ 
5. ὰ ΗΙΚ. 9. Βογπμαγᾶν βομοϊηῦ τοῦ δρῶντος πέρε 
2ὰ νου θπάθη, ὑπὰ νογρίοϊομ (νυν. 5. Ρ. 2600) ἽΠδορη. 
118 εὐλαβίης ἐστὶ περὶ πλέονος. 

Υ. 1333 ἔ, δυοῖ το Ῥΐπ 50 ροβίηπέ (δίῃ ἀοΥ Μεϊ- 
πυηρ, ἀδ15. υυνῖν ἀαγοι Ἠδηάθὶη Ζὰ δἴποιι ἔππίβο [5 Κοπη-- 
16 νογάθῃ ). ἄθππ ἴοθ νϑγβίθμβ ποθ, ἀυχοῖ  οτίθ 

ἄοπ Τοάίεη δυΐΖζινθοϊκοι υυϊθάογυμη ( ἄθηπ ὑύθπῃ ΠΟΟἢ 
Θὕνναβ ἄβθη Αρϑιηθιῆποῃ γϑίζθῃ ΚΆΠη, 80 ᾿ἰϑύ 65 δἷπ 50}}Π6}- 
165 ΕἸΠΒΟΠγοϊθα γο ὈΠΠΒΘΥΟΥ ϑοϊία: ᾿ἰδύ δὲ οἰπιηδὶ ἰοαΐ, 
ἀδπη μοι θη 4|16 ἀπβοῖθ ΥΥ ογίθ μι οῃ δ ). 

Υ. 1388 ἢ, ννογάθη ννἶγ ἀπο νἱγΚΙΙοἢ, ἀδ5. ΤΈθοπ 
ορίουπά (πὶ ἄθπι ου]υβίθ πηβθυο5. [16 068}, 50 (80 
πὰ) Ππδοῦρορθη ἀΐθβθη ἃπ ἄον ϑ'ρ᾽ίζε βίθμοεπάθη Ηδι8- 
Θηνγ οι μουη ὃ. ἃ. 1. Κὔπποῃ υνῖν δυο ὙΥΪΓΚΙΙΟΙ δυΐ εἰπδη- 
ἀοΥ γθοῦποη, ἀαία Κοίπού βοίῃ [θη βομομέ, βΟΠάθγῃ 
ὙΥΪΓ παν ἰού υὑπὰ ἀθεγννα!ρὺ ὑἢ 5. ἴπγον ἄονναὶῦ ἅθεογ- 
Ἰαβθθὴ ὃ 7) καὶ, 5. τὰ Ὗ, 920, βίον Ἠτείνοντες ἰδ 
Ἀ]οΝ Ζ8 ἀπάτη. βομάθυη δίθμί γυὶθ ϑόορῃ. ῬὨΙ]. 772 ἴ. 
μὴ σαυτόν 5᾽ ἅμα, κἄμ᾽, ὄντα σαυτοῦ πρόστροπον, 
μτεῖνας γενῃ, ἃ. ἃ. 5. τον υπίοεπ ΖὰῈ Υ, 1423, 
ὧδε 5ίοε. παομαγαοκι οι πδοῖ ἄθπι Ῥαγίϊοιρίυμη, 8. ΖᾺ 

Ῥτοι. 5811]. 

Ὑ. 1337 μιοῖ[βε ἄδ5 οὐβίοτο ὠλλὼ δ]!ογάϊηρ5., 8. Ζὰ 
Ῥειβ. 472 5 ὅθεν ἀϊθ ΥΥἸοἀοχμοίυμρ νου ἀλλὰ 5. δὰ ϑορὶι- 
Αἰαᾷ5. 720. 
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πεπαιτέρα γὰρ μοῖρα τῆς τυραννίδος. 136 

ἨἩΜΤΧΟΡΤΕΘΙΝΕ 

ἢ γὰρ τεκμηρίοισιν ἐξ οἰμωγματῶν 
1840 μαντευσόμεσϑα τἀνδρὸς ὡς ὀλωλότος ; 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

σάφ᾽ εἰδότας χρὴ τῶνδε μυϑοῦσϑαι πέρι. 
τὸ γὰρ τοπάξειν τοῦ σάφ᾽ εἰδέναι δίχα. 

ἨΜΕΕΧ ΘΙ 

ταύτην ἐπαινεῖν πάντοϑεν πληϑύομαι, 1370 
- , ’ -» ἐ 

τρανῶς ᾿Δτρείδην εἰδέναι κυροῦνϑ᾽ ὕπως. 

Υ. 1338 ἄσθπη ε5 (ἀδ5 ϑίογθθη) ᾿βδέ οἷπ τ] άθγαβ 
ΟὝβοῦιοΚ αἷβ αἴθ (ιθνυ  Π υγβομαίί, 

Ὗ, 1939 ἔ, το! θη νυῖγ ἀθηπ νυ ΚΙΊοἢ δτ5 Βαννθΐίβθη 
ὑοῦ ὙΥ̓ΕΒΚΙασοη. ΠΟΥΡΘΠΟΙΠΙΠΘη νγοίββαροη ( γ ΥΠ ἢ 69 
ΒΟὨ]16 [56η} σὸπ ἄθπὶ δῖαππθ ( ἀβπὶ Α σιιθπιποῃ.}) 88 560 
ΕΓ ὑπιροΚοπηηθη ὁ ἃ, 1, Ὁ νγ 6 η οὐδέ ἀπίθυβοῃθη, 
ΟὉ Αρδιπμειῆποη 800} ὙΥἸΓΚΠΟἢ ὑπηρεΚοπιπιεη ἰδέ, δἢ8 
ὙΠ γαῖαν σεῆθη, ἄθπη ἀὰ5 ΥΥΘμΚίαρεπ ἰδ ποοῦ Κοίηῃ 
βἴομθγον Βενγεῖὶβ. ἴῦεῦον 7 γὰρ 5. ξὰ Ῥγομ. 747, ἅθες 
ἄεη αίϊννυβ τεημηρίοισιν ἀδ5. σὰ Ὗ. 81], ἅδθετι τελμι7}- 
ρίοισιν ἐξ οἰμωγμάτων τὰ 5160. 739. θεν μαντεύ- 
ἑόϑατ τὶ ἄθῃ Οδηϊῖν δίδει. Θτϑιηῃ. ὅ, 5492, 2, υπ- 
ΒΟΥ 5δοιγθοιβίευ Ζυη ΟΡ ΒΟΚΙΘ5. ππίου ἀθηϊὶν ρ. 276. 

Ὗ. 1341 ἢ εαἱβ 65. σϑυβ ννῖββοπάθ πιὔββθη ΥΥἹ 
ΡΕΙ ἀἴθβθθ Βρυθοθθη ( νυῖγ συ! θη ὑῃ5 εὐβί ἀυγοῆ ἄἀδπ 
Αὐρϑηβοποὶπ ψοϊΚοιηπιαπ ὥθούζθυσθη, ἄδηπ νγϑϊίου ἀδγ- 
ἄθοΥ βρύθοθθη): ἄβθπη ἐδ8 Ὑθγπιυΐμθη ἰδὲ σὸπ ἄθπὶ ὅ6- 

ὙΠ - υυῖσβθη Ὑϑυβοῃϊθάθη, ἴθεῦεν δίχα 45 Ῥεδάϊοαϊ 85. 
Ζὰ Ῥγοπι. 9929. , 

Υ, 1348 ἢ. ἀΐεβε Μίεϊπαπρ σὺ ὉΠ σθη, ννογάθ ἴθ ἢ 
γῸΠ 8.16 ϑεϊίεη οὐ! (Ππ 16άον Ηϊηβιοἢ οἰ Πρ ΠΟΙ Θ ἢ, 
Ῥενοσθπ}). ραπᾶὰ (πιο. ἄθη Αἰγεϊάθη Ζὰ υυΐββεπ 
415. νεῖ βίοῆ θεβηάοπμάθδῃ (σοπηδὰ ΖῈ νϑΐββθῃ, νΥῖ8 65. πηϊΐ 
ἀδπὶ Ασαπιβηποη βίθεῃξ). ταύτην Ὀεγεϊξεξ εἰδέναξ ὙΟΥ, 
δίβῃς δῦεγ ἀποι ἴῃ Βοζίεμυπο δα ἄα5 Ὑογβεγρθβθηάς, 
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ΠΥ ΑΣΝΕΣΙΡΆ 

1945 πολλῶν -πάροιϑε καιρίως εἰρημένων 
τἀναντί᾽ εἰπεῖν οὐκ ἐπαισχυνϑήσομαι. 
πῶς γάρ τις ἐχϑροῖς ἐχϑρὰ πορσύνων, 

φίλοις 
δοκοῦσιν εἶναι, πημονὴν ἀρκύστατον 137 

8. κὰ ἮΙΚ. 6557, Ἐΐπ- ἰξὲ γνωμην στὰ οὐσᾶπζϑη, 5. Νδε ἢ, 
Οταιηπι. ᾧ. 282. 2, βομᾶϊξοι. χὰ [8}0. Βοβ. αἀ6 οἰζ]ρ5. 
Ῥ. 84 υπά 898, δυοκ ἐγει τῆς νιπωδης Χοπορῇ. ΑΠΌ. 
ΥΙ, !. 18. ΥἹ, 4, 192. Ζὰ πληϑύνομαι Καππ νἱἷεοϊν 
Ἰοῖονε ὅορμ. Ἄγδομ, 1019 ἢ ὅοί δὲ γὰρ ὄμμα ἔμπλεον 
η δι᾿ ἐμοῦ σωδειν νεγρ]ϊοθθπ νγεγάθη. Αδῃπιῖοῃ δυοῖ 
ὀργᾷν τὴ ἄθπι ἸηΠπἰζῖνυ5. ἴθ θον ἀϊθ ϑιθ! προ νοι 
ὅπως 5. τὰ Ῥγοπι. 41. Ἠετοᾶοί. ΠῚ, 116 ὅκως μὲν 
γενόμεγος, οὐρ ἔχω οὐδὲ τοῦτο ἀτρεκέως εἴπαι. Ὅτ 
ΟἾοΥ πιδοῆύ Απδία!. δἱοι ἴῃ ἄθη Ῥαϊαϑδύ Ζὰ θερθθθη. 

Υ. 1345 ογβοϊδῖπέ ρ] δι! το Κι γίαϊπηποβίγα 9: θὗνναϑ 
δρδξου. Ὀγϊηρύ ππᾶη ἀἷθ μοϊοθθη 465 Αρδιπηθηποι τιπΠ4 ἀ6Γ 
ἀκ αϑαπάγα., ννϑίοῃθ νυδῃγβο θη! ἢ τ ὙοΥγμοΐθ οὐθὺ ἴῃ 
Εἰπὸν Τηῦνγ ἀον Βυγρ (5. 1μᾶπι|ῦ. ο5. απέίφῳ. στ. ΧΙΧ, 
8. ᾳἋᾳ΄η.5 Ζὰ 5160. 798. ΟΠοορί. 982, ϑορῇ. ᾿ὐϊεϊκέγ. 
1450. Απί. 1978, Αἴα5 344, δυοῖ Εὔυν, ΤἾ64, 1314 ἔ,, 

γὰ5. Ηργὰκ). 747, 1029 ἔ,, Ηϊρροὶ. 808 {, ἃ. 4.) πἷ6- 
ἀεγρόβοίζί νυθγάθη. 850 ἀδίβ βδῖθ ἀδὺ ΟἿΟΣ βϑίθῃ Κϑηπ, 
δ ̓΄Ά6Ὲ5 δυῆθ!ῦ δὰ5 ἄθη Ῥυοποιηϊπΐ δυ8 Βοιμοπδίγαςν!8 Ν, 
1577, 1988. 1395. 1408. 1416. 1410, 1421], 1474, 
1410. 1483. 148. 1498, 1800, 1504, 150, 1506. 
1620. 1547, 1571]. 579. 1680, 1598, 160]. 1624, 
1095. 1045. ᾿εδοπάθδιβ ΔΌΘΥ 8118 ἀδὺ ἀπγθάθ ἀθ5 ΟΠΟΥΚ 

Ὑ. 1471 {Θἰ, -Ξ- 1495 {ἢ, υπα δι 0. 1520 ἔ, --Ξ- 1547. 
ἘΚ γιαἰπιποβίγα βαρύ: σὸ νἱθίθ νουθον Ζεϊξσειηᾶ!» 66- 
ΒΡΓΟΟΒΘΠΘΩ ἀἃ5 Οαρθηίῃ 61} Ζὰ βᾶθθηῃ., υγοσα᾽ 1ομ ΠΏ] 6 ἢ 
πού βομᾶπιθη. 

Ὗ. 1947 ἴἴ{ἰ νυ βοηβὺ πᾶ! το πιδομίθ οἷ Εἰ δἰ πάθη 
ἘοΙ Πα ΠΟ 65. Ὀθγθι θπάθῦ, ἀἰθ (0Ὁ 5'θ. ρ᾽βϑῖοι.) Εγθαπάβ 
ΒΟΠοίηθη ΖῈ ΒΟΥΠ.. 815 ουάθυ οἷη ὅδαγη Ὀοίοβο ρθη, 88 
Ἡδἢδ σγῦϊδος αἷβ ἅθν ὕεθειβργυὺπ [ ἀὰ5 συμ ὕσεῦθοτ- 
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φρόξειεν, ὕψος κρεῖσσον ἐκπηδήματος : 
1550 ἐμοὴ δ᾽ ἀγὼν δδ᾽ οὐκ ἀφροντιστος πάλαι 

γνίχης παλαιᾶς ἦλϑε, σὺν χρόνῳ γε μήν" 

ΒΡΙΪησοπ Ζὰ Βοοῖ 15). Ἠαΐοεπ Ρ. 30 κρείόόδον᾽ ἔρπη- 
δήματος ααὦ πημονὴν τεζογετιάμ : πιαΐωπι αἰεϊέμα πα 
χπα]μδ., φιαπι φιοά ἐγατιδι ἰγὶ φιεαΐ. εἰ. δορᾷ. Οεά. ἘΠ, 
1314 ἐργ᾽ ἐστὲ κρείόόον᾽ ἀγχόνης εἰργαόμένα., 
Μοπά αὐ Ἑμωτ. «41Δ. 2595. ὕτεθεν ἀϊο Ἐγρᾶπζσαπρ ἀθβ 
Βεαϊησυπρεριϊεάοβ « υθππ ΕΓ πἰομδί 50 δαπάεδ! 7 5. Ζὰ 
Ῥειβ. 712: ὕρου ἄθη Ῥδίϊνυβ τἱξ ἄθπ Γηδηϊνυ5 οΌεπ 
Ζα Ύ. 941]. πημονὴν ἰδ νογαπροβίο 6 ργἃ ἀϊοαιβ πο ῃ6 
Αρροκϊοη, 5. Ζὰ Ῥγοῃ. 3635. ἀρρύστατον πεμπι ἰοὰ 
15 ϑαθρίαπίίναπι, 5. Ζὰ Ευπι.. 112. Ὑεγθὶπάεί πιδῃ π7)- 
μονὴν ἀρπύστατον νὴῖθ Ευγ, Οτεβί. 1499 ἐς ἐρρυ- 
σταταν μηχανὰν.. 80 ντῦγαθ ἀρρύστατον αἀἸο πέρι: ἢ 
ΣὺΓ ἀρκυστάτην βίθβθῃς: 806" ὕψος κρεῖόόον ἐκπηδή- 
ματος ὙΥΘΠἾΘΟΥ φαΐ ἐῶν ΔΏΒΟΒΙ ΘῈ Π 5, τηδπΠ πη [5ί6 ἀθπῃ 
φιρείσσον᾽ 5ἰαιί Ἠρεῖδόόον 5ομγεῖθεπ, λέπαδνον 5. Ζὰ 
Ἑσπ. 661. ὕπερθεν ἀεπ Ορίαδινυβ οἢπε ἂὺ 5. Ζὰ Ῥεῖβ. 
6059. ὕψος πᾶπρέ νοὴ Ἀρεῖόζον 80. τπᾶ Βεϊίβέ: δῃ 
Ἡδη6. Ζυ πρεῖόόον ἐκπηδηματοξ νετρὶ. δίδει, αγᾶπημη. 
451. ΑδΒη] οῃ65 5. Ζὰ Ρεῖβ. 100, 

Ὑ, 1850 ἢ. παῖ δθδγ (πᾶπ] 9.) Καὶ εἷπ Καπιρῇ 
ἄα (]6ἰΖ0). εἷπ πος ἀπροαδομέον ἰδηρβέ, 8] 68 516 585, 
τοῖς ἄογ Ζεῖς ἱπάοίβ., ἀ. 1. πὴ πϑπ]]ο ννᾶγ 6ἰΖέ οἷῃ 
Ἰδπρβί θϑάδομίεγ, ἰᾶἄπρεῦ βθυυοπηεηεῦ Καιηρῇ Ζὰ Βεβίε- 
Ἤδη. οὔνγοι! ογβύ πδοὴ ἰδπροῦ ζεῖ, δὲ ἴῃ ἐμοὶ δὲ θ6- 
οιορθποί ἀὰ5 Βεορίπποηῃ ἀογ ἔγζῃ!θπρ βοὶθβέ. 5. Ζὰ 
ΟΒοορῃ. 835. ὅδε σορεπνεανεϊρ,, Ἰείζί., νυΐθ δία, ψέ- 
γφης (νείγρης σὲ υπβίομογθ Ὑθγπιυ μη) παλαῖας 5ἰπά 
Οεηϊῖνο ἄθν Βεβομδίθημοϊξ, 5. δίδί, ασάπιμ. ᾧ. 3516 ἢ, 
ψείκη Ὑτγυρῃϊοάον, σὺν χρόνῳ πιὶξ ἄξει Ζεϊί. πδοὴ 
δηρὸν Ζεϊῖ. συϑυρὶ]. ἔσυπι. 955, ΟἸοΘρἢ. 1021, 50ρ8. 
υϑοῃ. 901] ἔδωκας ἡμῖν ἀλλὰ σὺν χρόνῳ χαρὰν, 
Αἴὰβ 5060 ἔμφρων μόλις πως ξὺν χρόνῳ μπαϑίσταται,. ᾿ 
ῬδρηΒαγαν νεῖδβ, 5. τ. 166 νεγϑίμάθε γέκης παλαῖας 
7.λϑὲ Καὶὶ νόπὶ δ]έθη ϑῖθρα, φεῦγε ἄθμι δἰΐεπ ϑῖθϑβ 8Π, 
εἴ. ϑόρῃ. Οὐ]. δ72, Ῥὶμά, ΟἹ. 4, 18 ψαύμιος γὰρ 
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2.» 99} ἕστηκα δ᾽. ἕν θ᾽ ἔπαισ᾽ ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις. 
οὕτω δ᾽ ἔπραξα, καὶ τάδ᾽ οὐκ ἀρνήσομαι 

1980 

ὡς εἦτε φεύγειν μήτ᾽ ἀμύνασϑαι μόρον. 
1850 ἄπειρον ἀμφίβληστρον, ὥσπερ ἰχϑύων, 

περιστιχίξω, πλοῦτον εἵματος κακόν. 

ἤιει ὀχέων (φεοιιδτέ ἄοπι ὕΥερθ 8Π}, Ἠογοᾶοί, ὙΠ], 
151 δυνάμιος τε ἥκεις μεγάλης, Κο]. 1658 ἃ. ἃ. γὲ 
μὴν ᾿πάθββθη, οΌνγο!, νου]. Επαγ, ΕἸεΚέν, 754 μακρὰν 
γὰρ ἕρπει γῆρυς, ἐμφανής γε μὴν, Ἠοορσοναδη ἀοοίγ. 
Ῥαγέϊο. ργαθο. Ὁ. 159 ἴ, βομάύ, 

Υ. Ι9δφ9 ᾿ἴοἢ βίθῃβ δθϑι, ννὸ 1οΐ. βοῦ!ασ, πδοῖ 80- 
δοιηδομίον ϑὅϑοπο, ἃ. 1. ἴον θομδυρία ἃῦοῦ ἀδ5 Θ᾽ ομ  δομύς- 
1614, θὲπ Βίοροῦῖπ, ἔπαισ᾽ Ν επ., Εδτη. τἱομεσ βίαι ἔπεσ. 
Ὅροι ἀϊθ Ὑδινυθοῃβθ  υησ νο αὐ ἀπά 8 5. Ζὰ Ῥϑῖβ. 801], 
1)ὲ5 ψογθαμπι βίος δὐβοιαί. ἐπ΄ ἐξειργασμένοις, 5. σὰ 
Ῥοεγβ. 517. ϑορὶι. ΕἸ, 269 παρεστίους ὁπένδοντα λοι-- 
(βὰς ἔνϑ' ᾿ ἐκεῖνον ὥλεσεν. 

Υν. 1395 ἢ, 50 θεῖ πᾶθ6 ἴοΐ σοϊιδηάθ! (1οἢ Παίέ 
ὨΒΙΏΠΟΝ βο] οὴ6 Απβίαϊίθη ροίγοίϊθη.)., ὑπᾶὰ νγογάρ ἀϊθβθβ 
ὩϊΟΒΌ Ιου σηθη.. ὑπὶ ννοάθυ Ζὰ νογπιθί θη ποοῖ ἃ Ζαννθίνς 
Το ἄδθη 'οά (ἀδΔ15 ρδιπθιηποη ἄθιῃ οἊ6. νυθάθυ σϑηΖ 
ξιυϑνν Θἴομθη. ποοῖ ἴμπ νυ ἤγθη Κοπηίθ). δὲ ἄδπι ϑ΄'πηθ 
πδοῦ [1 γὰρ, 5. σὰ Ῥγοῃ. 125. οὕτω ἔπραξα, 5.. 
Οὔδη χὰ Υ. 908. εἷς [τ ὥστε, 5. σὰ Ῥεΐ5. 5083. [6θο6Γ 
ἤδη [οἰ] οπάθη ϑυὈ] οἰβδοουδαςιν 5. οὔθ Ζζὰ Υ, 721. ὑπ 
“ὰ Ρειβ. 16]. ὠμύνασϑαι ει... τη... ΕἾοτν., ἐμύνε.- 

ὅϑαι Υἱοῖ.. ννδβγβομί] 10}. ὑναρθὴ φεύγειν, ἀοοῖ 5. ζὰ 
Ῥγχοι. 809. 

Υ. 1386 ἄπειρον ἀμφίβληστρον εἶποῃ Θπα]οβθῃ 
ὕτπηννυτί, οἷπ ρυοίβοϑ Νοίζ, γΘΓΡΙ. Εἶπαν. ΟΥοβῦ. 95 ἢ πό- 
σιν ἀπείρῳ περιβαλοῦσ᾽ ὑφάσματι ἔκτεινεν, 500}. 
ῬΟΙΥΧ ΒΓ Ι,. 1 χιτῶν ἄπειρος ἐνδυτήρτος παρῶν, 
ΑἸΒ0Β, Ῥτοπι. 1080 ἀπέραντον δίκτυον, απ. 684 ἢ 
ἂν ἀτέρμονε --- δαιδάλῳ πέπλῳ, ,ϑίδηϊου χὰ ὦ. ϑ(, 
ὕσεθοεν ἀἶθα βδοθα 5. χὰ Υ. 1086. ὥσπερ ἰχϑύων ς 8. 
ρον ἀϊθ Κῦγχε ἀθὺ Ὑεγριοϊομυμρ σὰ Ομοερμ, 999. 

Υ, 1960 περιστιχίξω ἔάτι., περιστοιχίφω φονε.» 



208 4ΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

σπαίω δέ νιν δίς" κἀν δυοῖν οἰμώγμασι 
μεϑῆκεν αὐτοῦ κῶλα καὶ πεπτωχότι 198 
τρίτην ἐπενδίδωμι, τοῦ κατὰ χϑονὸς 

1500 “διδου νεκρῶν σωτῆρος εὐχταίαν χάριν. 
οὕτω τὸν αὐτοῦ ϑυμὸν δρμαίνει πεσών" 

δοροη 485 εγξιηδδίβ, 5. ΒΙοπιβεϊᾷ ζὰ ἃ, 5έ.. υπᾶ ἅδον 
ἄΒπ οῃθ Ὑ γνυθοῃβοίυησθη Ζὰ Ῥεῖβ. 492]. 958. Ῥδ5 Ῥυᾶ- 
565 Ππιδοἢξ ἀ16 γχβ!θηρ ἰΘ δέ, 5. Ζὰ σοι. 109, 80 
80} ἱπὶ Εδτσοπάεπθ. πλοῦτον εἵματος κακὸν εἶμπθ 
δοΒ  πηπ6 ΚΙ ἀογρυδοῃῦ, οἷπ υϑγάθγθίϊοῖοβ Ῥγδοθκ 614, 

γε γρ]. Υ, 9927, Οβοερι. 818 ἢ. πλοῦτον δωμάτων δυ- 
τήρτον. ; 

Υ. 1357 ἢ ἴοἢ βομὶαρ ἴῃπ ΔΡΘΥ Ζνυγαῖμηαὶ, ὑπὰ υπ- 
ἔεν Ζνύεὶ ὙΥθΒβουαΐθη ᾿ἰθίβθη ποῖ (ΟὐοΥ 1165. οΓ π80}}} 
δεῖπθα Οἰϊθάεσ. ἴθεθεν αἷθ ϑϑδοῃβ υϑῦρὶ. Υ. 1516 υμπάὰ 
1318. ἐν υπίογ, 5. Ζζὰ ὅ5160. 962, ἴθερεν δυοῖν πϊΐ 
ἄδιη Ρ]ΌΓΑ 15. 5. σὰ Ῥγοῃ. 869, μεϑήῆπκεν Καπῃ ἱπέγαπ- 
ιν (5. ΠΟΘ οΚ χὰ ϑορῇ. Αἰὰβ 948) ὑπᾶ ἐγδηβιίν σο- 
ΠΟΙΙΠΕΠ νυογάθη, αἀὕοῇ ὑύβϑπηῃ ΠΠ8Π 65 {ΥδηΒΙΓν πϊιητηΐ, 

ἰδ αὐτοῦ πὶομέ 'ἰπ αὐτοῦ Ζὰ νεογᾶπάειπ. 5. Ζὰ 5160. 

598. ὕερεν πεπτωρότε οὔπα Αὐίϊκοὶ οὐδγ Ῥγοπομπίθα 
58. Οὔθῃ Ζὰ Υ. 1157. 

Υ. 1359 τρίτην πᾶμπιοῦ δοσεν οἂενῦ πληγὴν; 8. 
“χὰ ΟΠοορὴ. 632. Ἐπ. ἰδέ σ᾽θίοιβαῃ ἀθγ (μδαθηβίοϊβ, 
"“Γοάοββίοίς. 

Ὑ. 1360 κ615 εἶπα γοῖῃ ὑπέουϊγἀἰβοῆθη Ἠδᾶθβ. ἄθι 
“Τοἀξοηθερ οκογ, σεν ὕπβομέθ ]εθεβσαθα. ἃ. 1. απ ἄδῃ 
ΔρδΙμΘμΠΟη ἀδδίο θοῦ ἄεπὶ Ἠβϑάθβ Ζυζυβοπάθη. νύᾶβ 
ἴδβεπὶ πο δπάθυβ 815 δὐνυθηβοῃῦ βϑύῃ Καηη. ἀᾶ ΕΓ 
85 Βεριοκου ἀθγ Τ᾿ οἀέξθῃ 65 βϑνυ δ ΘΘΥΠ 5ἰθμέ, ἀδίβ 
αἴθ Θυδίοπ ἀογ ϑίθυθεπάθη ΚυΐΖ βἰπά, Εὼδβδ Ἰορῦ δυο 
εἶμθ Απβρίθυηρ δυΐ αἰ 5:16 ἀατῖπ, ἄθπι Ζεὺς σωτὴρ 
ἀοπ ἀγζίοη ΒΕοΠΟΥ ἀδιζυθιίησθη. 8. Ζὰ ΗἸΚ. 29, 16 
(εηϊνα Κὔηπεη γορ χάρη αοθᾶηρεη, 5. δίδει. Θϑιημ. 
ὃ. 815 υμᾶὰ 3567, νυν βο με  Π] Ομ Ὶ Ἰεάοοι σοη εὐπκταίαν, 
8. Ζὰ 5160. 708. 

Υ, 1356] 50 (ἀείββα! ) εγὐγεσέ ἐΐ βεὶπθ 1 θ πδκγαΐέ, 
ῃδομάθπι ΕΥ̓ φεία!]θη, ὀὕτω ἄδιυμι, ἀείβμα!, 8, 516. 
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κἀχφυσιῶν ὀξεῖαν αἵματος σφαγὴν, 
βάλλει μ᾽ ἐρεμνῇ ψακάδι φοινίας δρόσου, 

1990 

χαίρουσαν οὐδὲν ἧσσον ἢ Ζιὸς νότῳ 
1365 γώνει σπορητὸς κάλυκος ἐν λοχεύμασιν. 

1007, σὰ ϑορῃ. Απί. 463, τὸν αὐτοῦ ϑυμοὸν 15 πἰολέ 
ἵπ ΤΟῪ αὐτοῦ ϑυμοὸν σὰ ψογνυδηάείη, 5. Ζὰ 516. 598. 
ϑυμὸν ὁρμαίνειν ἰδ σεοϑαρσί, νυ ΒΑ ΚΟΙ 65 θεοὶ ΑἰΠ6- 
παὶ. 1, 39 ὡς πίνοντος ὁρμαίνει κέαρ, Ἡοπιον, {Π|84., 
ΧΥΙ, 468, ΧΧ, 408 ϑυμὸν αἀϊσϑων., νοῦ ἀδθῦ ὑπτὰ- 
μίσοη Βεννεσαηρ ἀπ ἄθη Ζυοκυαηρθηῃ ἀ6Υ βοὴ νϑγθ]αΐθη- 
ἄδι, 80 ἀσπαίρειν. 

ν, 1962 ΗΠ. υπᾶ Δδυ]αθοπά ( δυβῃπβδίθηα, δυβγῦ- 
οΠθ]π4.}) ᾿αυί ΒΙαὐβομί ομέμησ (ας ἀυτγοῖ ΟΒΙοἢξθη 
ψΘΥρΡΌΒθΘμο5. ΒΙυ6), {Ὸ ΘΓ 10} παῦ δἰπθπὶ ἀπηκο]ῃ 
τορίομοη ΒΙαξίπαὰ (θοβρυῖχί δὺς πο πϊύ δένναϑ Β] 1), 
νου 6. ἴον ποῖ ΠΙΟμῦ νυθηῖσοΥ ἔγθιθ, 815 061 465 Ζοιις 
504 (6 ὙΥ μθη 465 νοῖὰ ζθιβ σοβαπάζθη ΓΘοπθγβοθοα 
ϑαννπά5.) ὕδον ἀἴθ Εγαιϊοκυησ ἀθγ 5σ'δαῦ (510}} {γϑυξ) 
ἴπ (νυνᾶδγθηα ) 468 δἴπιθαβ αδθιυγίθη ( Εὐπ νυ οΚο πη θη), 
9εθευ ἀ16 ϑ'δομθ νϑυρίθιομθ ἃυοῦ Υ, 140] {ἴἰΞ Αδδη τοῦθ 
ίθ! θη βἰηά 500}. Απί. 1258 ἔξ καὶ φυσιῶν ὀξεῖαν 

ἐκβάλλει πνοὴν λευῦ παρειᾷ φοινίου σταλάγματος, 

Αἰἴὰβ 918 φυσῶντ᾽ ἄνω πρὸς ῥῖνας ἔρε τὲ φοινίας 
πληγῆς μελανϑὲν αἷμ᾽ ἀπ᾽ οἰκείας σφαγῆς, 1411] ἔ, 
ἔτι γὰρ ϑερμαὶ σύριγγες ἄνω φυσῶσι μέλαν μένος. 
Ζὰ ΕἸεκίγ. 141ὅ 2. ἃ. - ὀξεῖαν ἄδπν ϑ'΄'ππθ πδοὴ 
Τὰν ὀξέως. αἵματος ὀφαγὴν ρενὶρῃγαβίϊβου (ς αἷμα 
ὄφαγὲν., 5. δι Ρεῖ5. 802, χαΐρουσαν ρτοϊερίϊδοι [τ 
ὥστε χαίρειν. Ζιὸς νότῳ, ἀὰ ζεδυβ ἀογ ὙΥ οἰ Καπιβᾶτηπι- 
ἰοῦ, ἀογ Ἀδρεπροίῦ ἰβῦ, 5. ϑίδηϊθυ Ζζὰ ἀ. δι, γότῳ 
ΖΓ Ζιοιῦ. ἀ65 ϑυανπάθ, νυ ϑορἧ. Αηΐ, 394 ἔ, τοῦτο 
καὶ πολιοῦ πέραν πόντου χειμερίῳ νότῳ χωρεῖ. 
ὕεθον ἄθη Ἰαΐϊνιι5. ἀθγ Ζοϊδ 5. οὔθπ ζὰ Ὗ. 123]. γώ- 
νεῖ, ρονν. γᾶν. εἰ οἀδν γᾶν. εἰ. σπορητὸς ἀϊδα δαί, 
5. Χοϑη, Ηδ]].,. Τοορῃταβέ, ἀΐδέ, ρίαπε, ὙΠ|Ι, 8. ΜΙ ε]- 
Ἰϑίοθ υυιγὰ ἵπ ἀΐθβεν Βοάθαίαπῃρ γἹομσον σπόρητος ρε- 
δΟΙΓΙΘΌΘ, πα 580 μᾶῦ ἀἷ6 ἴαγμθβ. Ηδηῃαβοινιξ, Ζαηὶ 
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ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων, πρέσβος ᾿Δργείων τόδε, 
χαίροιτ' ἄν, εἰ ,χαίροιτ᾽, ἐγὼ δ᾽ ὁ ἐπεύχομαι. 
εἰ δ᾽ ἣν πρεπόντων ὥστ᾽ ἐπισπένδειν νε- 

κρῷ, 1395 
ἰς Ἄ 3 

τάδ᾽ ὧν δικαίως ἢν. ὑπερδίκως “μὲν οὖν 
1970 τοσῶνδε χρατῆρ᾽ ἐν δόμοις, κακῶν ὃδὲε 

πλήσας ἀραίων, αὐτὸς ἐκπίνει μολών. 

ἸΠηΐογβομϊοᾷ νοῦ Αἀ]εοί. ευθαὶς ὅπορητός. 80. ᾿βέ 
ἄροτος απὰ ὠροτὸς υ. ἃ. ἀπίοτβοιίθάεπ, ἴὕσεθεν ζαλτος 
υμπᾶ ζαλτος 5. Ζὰ ΟΠοορῃ. 90. Ζιυ ὅπορητος ἰξὲ χαέ- 
ρὲῖ 5 χαίρουόαν Ζὰ ετρᾶπζεη: δϊθγῦθεγ.. 50. νηῖθ 

Ὧθευ 7) ποῖ ἄθιῃ Νοιηϊπαίνοβ πᾶοὴ εοἴπδηὶ γοσβουσθῃθη- 
ἄδθη δπάθγῃ Οδβυ5. 5. δία, αγδιηπι. 85. 448, 1. 8. υπ8 
κὰ 5160. 299. 

Ὑ. 1366 ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων. 8. τὰ Ῥτομ. 769. 
πρέόσβος ᾿ἀργείων τόδε 5. οθεπ Ζὰ Υ. 893. 

Υ. 1367 χαίροιτ᾽ ἂν. εἰ χαΐροιτε ἴτουεξ δυοῃ, 

ὑθηη ἴῃ ΘΟ ἔγθαθη Κῦπηξ! ἔγθαθῦ δαοῃ τὸ δσ! οι 
5.Ζι ΥΥ. 1018, ὕεθεν χαέροιτ᾽ ἂν [ὧν χαίρετε 5. τὰ 
5160. 943. ἐγαὴὶ δ᾽ ἐπεύχομαι ἰοῖ 806. νιὔπβομβ εθς 
γογρὶ. ϑόρῃ. Τύδοι, 809 εἰ ϑέμες δ᾽, ἐπεύχομαι. 

Υ. 1368 ἢ. νγεῆπ 65 ΔΡΕΥ ὑπέρϑ ϑο ΚΠ ΟΠ 65 σα- 
Βοτίε. . Ζὰ ξβρεπάθεῃ ( θδηκβραπάθῃ ἀδυζαθυϊησαπ.) οἰπαπὶ 
'Τοάΐζεπ, 580 δπα᾽ 65. ὮΙ ὑνὸ}} ὈΗΠῸΡ ϑέαϊε, ἄθουθ}}- 
Ἰὶσ υἱβιπιθῆγ 9 πδομάθιῃ ( πᾶπ! 0 ἢ.) ἄθη ΒϑοοΥ 50 υἱϑίεῦ 
ΕἾΘνεὶ ἱπὶ Πδυδα ῬΊΘΞΟΥ το] σειηδομέ, ἐϊα Πυομντῦγαϊο 
5'πᾷ (ῃδοῃάβθιῃ δ 485 δῖδδιί 5 ἀοὺ ἢδυβιομθη ΕἾανεὶ ἀ6Γ 
γογίδαδεεη ἀυγοῦῆ ἄἀθπ βεϊηϊσθη. ἀυσοῦῆ αἴ6 Ορίεγυπα 
εν Τρ σοηεῖα.. νο]σϑιηδορς.), {γιηκύί (]θογ ) ἐσ βεὶ ϑύ 
πη 815 Π8Ὸἢ βεῖπου ΒὔΚΚαὴν (πε δὲ δἰϊεἰπ ἀδ[ν). 
[σεῦ ἄθῃ Οἰεδηϊεῖν θεοὶ εἶναςξ 85. Μδξ. ασδππ. ᾧ. 399, 
19 ε θεν ἀδβ Ῥαγιυϊοϊρίσιη. οἴπα γθκοὶ 5. Ζὰ Ῥεῖβ. 24]. 
ὥστε ρενεϊδδθγιηαίβθη ἅρογῆξῖρ, 5. Σὰ Ῥεγβ. 709, ΟΒοορἢ. 
581. ἕυμπι. 88, 197, Ῥζοιι. 3539, ἂπ5 Ζὰ ϑορῇ. Κοὶ, 
966, Ἠεϊπάοτῇ ζὰ Ρ[αί. Ῥμαϊάγ, ὅδ. 190, τάδε δῖον, 
Βῖογθ οὶ, ἴῃ ἀϊθβειη Ἐ}16, 8. Ζὰ Ρεῖ5. 4858. Ζὰ διριαίως, 
ὑπερδίκως μὲν οὖν νεῖρὶ. Σὰ Ῥχο, 946, μὲν οὖν 
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ΧΟΡΟΣ. 

ϑαυμάξομέν σου λῶώσσαν, ὡς ϑρασύστομος, 
ἥτις τοιόνδ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ κομπάζεις λόγον. 

1400 

πο 4 ΓΙΖΙΝ ΕΗ Ξ. ΤῬᾺ; 

πειρᾶσϑέ μου γυναικὸς ὡς ἀφράσμονος, 
Υ ᾿ ς4ς. 7 

1970 ἐγὼ δ᾽ ἀτρέστῳ καρδίᾳ πρὸς εἰδότας 
λέγω" σὺ δ᾽ αἰνεῖν εἴτε μὲ ψέγειν ϑέλεις, 

ὙἹΟΠ Θ ἢ, 5. σὰ Ῥοῖ5, 988, Ζιυ τοσῶνδε τ. 5. νυ. Κϑηπ 
Ἰᾶπ γὰρ εὐρϑηζεη, 5. Ζὰ 5160. 79. ηρατῆρα κακῶν, 
5. ϑίδῃ!ϊου Ζζὰ ἃ. δύ, ἐν δόμοις ᾿ϑύ βεῖπον 5.}!υηρ νγ6- 
δσόοη εἴπθιη Αἀϊθοξίίνυμη ( οἱκείων ) οἰθῖομ, 5. Ζὰ Ῥοῖϑ. 
9608. [π ἄδθη γοτγίθη αὐτὸς ἑἐμπίνει μολὼν ἰἰεσὶ; ἀαῖᾳ 
Αφρδιηθιῆποη 416 ϑοθυ 4 ἀθι νογίδῃγθῃ δἰ θη θαι, νυ ἢ- 
γοπᾶ 76π6 υπροβίγαϊς σε! θαπ δἰθά, αὐτὸς Δ]]εἶη, 5. 
σὰ ϑὅορῃ. ΕΠ, 1290 Ζ. Α., ΜΜαίῃ. Οσαππι. ᾧ. 468, ὅ. 
μολεῖν Οἴξεν ἴῃ ἀογ Βεάθδαίπθησ « Ζαγ οΚαοκο τὸ βου 
νοῦρὶ. Υ, 1577, 1657. Ομοθρὶι 178. 5. ἀθεῖσθηβ ἅδη- 
᾿ομ65. οθθη χὰ Υ. 1958. 

Υ. 1572 ἔ- νἱἷν βίδυποη ἅδει ἀεὶπθ Ζαηρθ, νυνῖα 
Τγθο ΡΥ μαμὰ 516 ἰδέ, ἀὰ ἦι βοίο ρυδῃίοπάθ Βεάδ 
θεν ἄθη δίαπηῃ ( Οαδίίζθη ) ἔϊμηγβθί, ϑαυμαάδομέν δου 
γλώσσαν., ὡς ϑρασύστομος ἰ5 ρσυϊδοιίπομα Οοηκίγα- 
οἴἴοη ἔν ϑαυμάδομεν ὡς ϑρασύστομοός ἐστι γλώσσα 
ὅου. ἸῬοοῖ Καηπ ππὰῃ δυο ἱπίογρυμρίτοη ϑαυμάδομέν 
όου, γλώσόοσαν ὡς ϑρασύστομος (εἶ), νεῖν 5ίαυποη 
ρου ἀἴοῃ., ννῖθ ἐγθομερυθομθηὰ ἀὰ τἢϊῦ ἀογ Ζυπρο ἰδύ, 
ὕεῦεν ϑαυμάδειν τὶ ἄθ Οθηϊν 5, Ζὰ Υ, 1172, 
θεν ἀϊθ Εγσᾶηζαπσ νοη εἶ Ζὰ οι. 178. 

Υ, 1974 1ῃγ γϑυβυσῃῦ Θαο ἢ πὶ τὴἶ (1γ ἔξ} ἅδον 
ΟΝ ΠΟΥ, ἰἢγ ἰδάθ!0 πιΐ6}}} 815 νυᾶγθ ἰοῃ δἷπ ἀπθθβοη- 
ΠΘη65 εἶθ. πειρᾶσϑε Καπὴ ᾿πδῃ ΔΈΟΝ δ[5 Ππιρ θυ δον υβ 
Δ ΠΒΘ Θη. ἀοοἢ}) ὙγΟΔΪ 6556 815 ἐπαϊοαϊ νυβ νύθρθὴ Υ͂, 
ΠΤ Ἑ 

ν. 1575 ἢ, το ἀθοι βϑᾶρθ τὴϊῦ που βοἢγο  κ  μ ἢ 
Ἠεγζθη χὰ Κυμπάϊσοι, --- ΟὉ ἀα τυϊοῖ 06 Γ ἰοθθη οὐδε 
τ 6] δύ, ἰδ εἰπου!οὶ. τος ἀἴοβαῦ ἰδ Αρδιμηθιῃῆποπ, 
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ὅμοιον. οὗτός ἐόστιν ᾿ἡγαμέμνων, ἐμὸς 
πόσις, νεχρὸς δὲ “τῆσδε δεξιᾶς χερός" 1406 
ἔργον δικαίας τέχτονος. τάδ᾽ ὧδ᾽ ἔχει. 

ΧΟΡΘΟΘῈΣ: 

1580 τί κακὸν, ὦ γύναι, χϑονοτρεφὲς ὄτρ. 
ἐδανὸν ἢ, ποτὸν πασαμένα ῥυσᾶς 
ἐξ ἁλὸς ὄρμενον. τόδ᾽ ἐπέϑου ϑύος 
δημοϑρόους τ᾽ ἀράς; 

πιοῖὶη Οθη8}}]. 8415. Τοάξοῦ δον ἀἴθξοῦ τοομέεπ Ἠδπᾶ 
ὝΥΕΓΚ., ἀογ γϑοβίθῃ (ροβοδιοκίθη) Καὶ ἀπβε!ουῖπ, 850. νοῦ" 
μά! βίο ἀϊεβ. πρὸς εἰδότας τι δυοῃ, ον ἴδ γ 65 οἰ οἰςἢ 
ΒΟ ΟΠ νυῖβε, νογρὶ, ΗἸΚ. 714 καὶ λέγω πρὸς εἰδότα, 
ΒΙοιῆοιά χὰ ὦ. δέ. ὕερθον ἀδ5 Ῥδυεοϊρίαπη οἢπα Ατ- 
ἘΠΚ6Ι οἄδν ῬΥΟΠΟΙΠΘΠ 8. Ζὰ Ῥεῖβ. 571. 16 Ὑγογίε σὺ 
δ᾽ αἰνεῖν --- ὅμοιον τδοῦθη εἶπα Ῥαγεπέμθβα 08. 
ὕδπεθεν 485 Ζζὰ αἰνεῖν ζὰ εγρἄηζοπαε εὖ οἄδὺ εἴτε 5. 
ΟΠβοθρῃ. 419, ἔυμ. 567, ϑορι. Οἱά. 5617. υὑπά ἴπ ἀοΥ̓ 
Ἐτασε Ττδοῖ. 2956, ΤΣΡΕ τς Ζυπὶ Υ͵ΡΕΓ Ρ. 834, Μδτίαν 
ατδηῃ. ᾧ. 617, ὅ, Ηεϊηδοτῇ Ζὺ Ριδξ. Βορῖδί, 91]. ὅ- 
μοιον, 8. ζξα Υ͂. 1319. οὗτος δἰ πυνεἰβθηᾶ, 5. θεν. ἀϊ6 
ϑδοθε Ζὰ Υ͂. 1345. Ὁϊς Υγοτίε οὗτός ἐστιν ἃ. 5. νῦ- 
ΟΜ ΠΙοἴπεη βίο δὴ λέγω 8ἃῃη. τῆσδε δεξιᾶς χερὸς, 8. 
Ζι Υ. 858. δικαίας, Ἐδτη. δικαίως, ἀᾶπη ἰδέ ἀθγ ϑἴπης: 

4ἰ5 Τοάτοῦ οἷη ΕΚ ἀΐθβοῦ γϑομίθη υυϑῆγῃαΐε Κυηβίγεϊ- 
ομεη Ἠδπά. τέκτονος εἷβ Ἐιϊπίπιπι, 5. Ζὰ ΥὟ. 144. 

Υ,. 1980 ἢ ννεϊοθοβ βοδπη6.. ὁ Ὑγεοῖθ., ογάοῦ- 
Ζευσίε Εἰβθαγα οάδϑὺ ΤΠΏΚΡΑΓΘ σοποόββθη Παθοπά, ἢδϑδέ 
ἄὰ γοπὶ τυ ῃΖίίσοη δἴθουθ ἀϊθβε δυΐϊσογοσία ὙΥυ ἀϊν Ζὰ- 
δείερ ὑπ νοϊκουίδηΐθ Υ γνυυπβομυηρσοη ὁ ἃ. 1. ἀυτγοῖ 
γΥ Ιοῃ65 σοποξβθηρ δ οΙ ἢαδὲ ἀαι αἷν ἀἴθβα νυ ας ὙΥ̓α ἢ, 
νὰ 816 ἀὰ5 δίθβοσ. παΐ, συοὴ ἀἴδβοὴ ἃησεϑοϊσπεῖ, υὑπᾶ 
ἀν ἀδάαγοῖν Ὑεγνπβοβαθπσθη σνοη ϑοϊίΐθηῃ ἀἐβ σᾶηζθη 
ὙΟἸΚο5 συροζοσθη ὃ ἐδανον,, Υἱοῖ. ὑπ νΥἱεϑ!]οῖοῦ δυοδ 
ἀἰα6 Ηδηάβοιεϊ θη ἑδανὸν, ἀοοὴ ἀἴ6565 μεϊ[βε: [16 Ὀ] 1 οἰ 6 5, 
απὰ 5 τηἰΐ ἡδυς νϑγνυδηάί, 5, 1Π84, 14, 172, ΝΙΚαπά. 
Αἰοχ. 181: 76πε5 μιεῖῖκε : ΕἰΘΌδγα5., υεγρὶ, Ηοβυοὶν. ἐδα- 
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ΒΟ ΠΑ͂Ν ἀπέταμες" 1410 
1880 ἄπολις δ᾽ ἔσει, μῖσος ὄβριμον ἀστοῖς. 

ΤΠ ΤΦΙΠΝΗΞΤῬῬΑ, 

νῦν μὲν δικαάξεις ἐκ πόλεως φυγὴν ἐμοὶ 
Ἢ 

καὶ μῖσος ἀστῶν δημόϑρους τ᾽ ἔχειν ἀρὰς 

γα, ἐδώσιμα, βρώσιμα ἀπᾶ ἐδανοῖς, βρωσίμοις 4- 
ὄχύλος. ὕευεν πασαμένα τεῦ ἄθιη Δοουβαίινιιβ 5... ΖῈ 
8160. 10238,, ῥυσᾶς Βαΐ πιᾶῃ ἴῃ ῥυτᾶς νϑυνναηάοὶ; 8]- 
1οἷπ 65 Κϑηπ δὴ ἀἴθβεὺ Θ΄ (6116 δἰπθβ οοθπιθῃ εἶπ ἰδῆρθ 
5.106 ἀδν ΚυγΖθη Θμίβρυθοῆοῃ.. 8 65 Κᾶπη ῥυσοσ νυἱο!- 
Ἰεϊομο βαρ δἷπθ Κυῦζθ νου]είζί ϑ' 06 ΒΆθθη, ννῖθ 08 

ἄἀον Βᾶυπροη Βο,γοιθανε ῥυσσὸς ὑπᾶ δὰ5 4δγ νϑγβοιϊο- 
ἄσποη Θυδηί (ἂς νοη ῥύεσθαι (5. τι 5160. 146) σο- 
ΒΟ ίοββθη νγογάθη χὰ Κὔμπθη βομοίηύ. ῥυσᾶς ἐξ ἁλὸς 
ψΟΙὴ ΓΖ ρΘπ, νυορσοηάθηῃ δέθογα, ὄρμενον μὰ 6. δυοὰ 
1οἢ) βίαι ὁρώμενον (50 ἴαγῃ.) υπά σρωώμεγον (80 
Ὑἱοί. ) δυΐσεποπιμθη. οὁρόμεγον ντᾶγθ διιοῦ σαῦ, ἀοοὶ 
ὙΥΘΏΙΘΟΙ ΟΘΏΔ1 Θηΐβρυθοιθμα, ἔΠθθον ἀϊ6 Ὑδυνυθοβο! υηρ; 
5. ὰ ΗΙΚ. 407. ϑύος 5ίβῃῦ ἴθι ἴῃ (6 βοϊίθπεη Β6- 
ἀευΐυπρ: Υαἢ, Ἀᾶβοιοῖ. δημοθρόουξς, 5. χα Υ, 916. 

Υ. 1984 ἔ, ἀὰ νναγῖδί δὺ5 (οἷ Νείζ ἠδ} 9}, ἀὰ 
᾿ βομηϊίδε 80 (νναῦβῦ οἷπθ ΑἸ βομ]ομίθυϊη ) ; δίδ105 ΔΡ6Γ 

υυϊγϑῦ ἀὰ βογῃ (ἀὰ νυῖγϑῦ 806. δ ἄθιὴ ναΐθυϊδηάθ γϑὺ- 
{γθ Ὀ6 ἢ ὙγΘΥᾺ6η}. 85 ρϑυγα! σοῦ Αὔβομοα θη Βάτγρογπ. 
ἀπέδιρες, νεγρὶ. ἘΠπ|τ, τᾶ5, Ηρυδακι. 1908 ἢ, πάρες ἐπ᾽ 
ὀμμάτων πέπλον, ἀπόδικπε- ῥέϑος ἀελίῳ δεῖξον. 

ἀπέταμες γἹοί, πη4ἃ ΕἾἼοτ., ἀοοῖ ἰοἰζίθγα ὕι Καπάδ πιὶξ ε 
θεν α, αἀπέτεμας Ἐΐδτη.. ἄοοῖ πιὸ α ὅθεν. ἄδπι 8 ἴῃ 

ἅεν νου]ούζίθη ϑυιθθ. θ)ὰ5 γογθυπι βίθμί δρβοϊαί, ἄπολιϑ 
μαθ 6 ἴον πίοι ἴῃ ἀπόπολις νονιᾶηπάογί, 5. Ζυμῃ δηεἰβίγο- 

Ῥμϊβοῆθη εῖβθ, μῖσος οὐ͵δοίϊν : ασεπβίαμα ἀθ5 ΗΠ 5568, 
γυῖα ὕϊίογ, ὄβριμον πᾶθα ἴοὰ βία ὄμβριμον (30 ΒΕ τη, 
ἀπ4 ΥἹοί, ) φοβομγθ θη. 5. Ζὰ 5160. 776. 

Υ. 1380 εοπίβρεϊοιε μὲν ἄδθπι δὲ Υ, 1995: 5. σὰ 
5160, 9559: ἀὰ δγκδηηβύ 7θζί ζυνᾶσ θυ θαππθηρ 8 ἀογ 
διαάύ τὶν σα. 

Υ. 1987 δημόϑρουξ, 8, δὰ Ὗ. 916, ἔχειν βοβοϊηί 
18 



974 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

οὐδὲν τόδ᾽ ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἐναντίον φέρων" 
ὃς οὐ προτιμῶν ὡσπερεὶ βοτοῦ μόρον, 1415 

1390 μήλων φλεόντων εὐπόχοις νομεύμασιν, 
ἔϑυσεν αὑτοῦ παῖδα, φιλτάτην ἐμοὶ 
ὠδῖν᾽, ἐπῳδὸν Θρῃκίων λημμάτων. 

βοῖποὺ ϑ'ἰθ!]ὰπρ ὑγερεη πὺῦ Ζὰ δημόϑρους τ΄ ἀρὰς τὰ 
δεϊιῦγοη, 50 ἀαί5 δικάξεις ἀορρεὶξ οοπβίγαϊτε ᾿ἰδῦ, 5. ζὰ 
Ῥεῖβ. 338. ϑόρῇ. Απί, 858. 

Υ. 1388 οὐδὲν τόδε πἰομέ γτοπ ἄδγ Ατέ, πᾶπιϊο : 
ψεγθδηπυηρ, Ηδίβ., Ὑ δεν πβομαηρσθη. ἀνδρὶ τῷῶδε, 85. 

χα Υ, 1845. ἐναντίον φέρων ντϊᾶον ἀϊοθβθη Νίδπηῃ 8π- 
τυ γαπα, υυϊάθυ ἴῃ πὶ Δυββργθομοπά. Αϑμη θοῦ ὅόορα. Τ γδοῆ, 

1238 ἀντία δ᾽ οἴσω, υμὰ ὥἅδθεν ἀΐεβα Βεάθιυίαησ νὸπ 
φέρειν ἀθεγμαυῦρί σὰ Ῥεῖβ. 944. 

Υ. 1389 ἢ. ἀδὺ πίομβέ πόθου δομέθπα 815 ννῖθ ἄδῃ 
εἶπε5 Ζυομίοτεβ ἴἤγεη Νογά. οὈρίοῖοςῦ ϑομδαΐθ ἱπὶ 
τὐθεγῆσδβα δἰπα ἴπ ἄδη νυο !θηγοΐομθη Ἠδθογάθη (οὈρίθῖοῃ 
δὺ5 ἄδθηῃ ϑομβαίμεογάθη ϑομδαῖθ σεπὰρ πᾶζίεπ σεορίονξ 
νυογάθη Κῦὔμπθη). ορίεγίθ βίῃ εἰσϑθηθβ Κιπά, ἀϊβ ΠΪ 
Ἰεθϑία αδθυγί (τηεϑῖπα ἰἰορϑία Το ίου ). ὑπὰ ΖυΥΔΥ δἷ5 
Β βου σου ΉγΑΚίβομου αθεη (ὑπ φυνᾶῦ ὑπὶ ἀΐα 
μεΐσοη Οερθηνῖπαθ δὺ5 ΓΏγαΚα ἀσγοῖ ἰἤγεη Τοά Ζὰ 
5.160). ὕεθεν ἀϊε Κῦγζε ἀεγ Ὑεγρίεϊοθυπσ ἴθ οὐ 
προτιμῶν ὡσπερεὶ βοτοῦ μόρον 5. τὰ ΟΒοερῇ. 999. 
εὐπόποις νομεύμασιν ἴὰντ ἐν εὐπόκοις νομεύμασιν. -- 
αὑτοῦ. Ἑατη. αὐτοῦ, 5. ἄθεοι ἄδθη {Ππέργβοῃϊθα Ζὰ 5160. 
5828. ἐπωδὼὺν ρτοϊερίϊξοι. Θρῃκίων δένει. (Θρηπίων), 
5. Οὔδη Ζζὰ Υ. 1858. τὲ βέθῃς πδοὴ ἄβιι ζνυθϊίεη ΥΥουΐα 
(5. ζΖὰ Ρτοπι. 493). ἀπά δεῖ: ἢ ἃ Ζνὺ ἃ Γ5 5. Ζὰ ΡΓΟΠΙ. 
ῷ08, λημμάτων 5ιεμέ πιϊξ θεβοπάβθγευ, ἀυγος ἄεπ Ζυ- 
5ΔΙΠΙΠΘ Πἤϑηρσ ὈΘβΟ πη Βεαδυΐζαπρ, 5. Ζὰ 8160. 4|0, 
970, ΗΙΚ. ΙΟΟΤ ὺ, 8. ἀπ ἰ[ἰοἰζίεγ ϑ:.6}16 βίθηΐ μοῖρα 
πῃ ἄἀεγ Βεάδαΐζαπρ σοὸπ Τοομίοσ, Εἰβ βἰηαὰ ἀἷβ Νογάνι!ηάα 
Ζὰ νϑιβίθμθη, 5. Ζὰ Υ. 185. δίδη Βαΐ βίαί τε λημμά- 
τῶν φοδπάετί ἀημάτων. Αὐολ Κῦπηξε πιᾶὰὰ Θρῃκίων 
τε λημάτων 5Βομγεῖθεπ (5. ζὰ ΗΙΚκ. 860), ἀ. 1. ἀε5 
ΤὨγακίβομθεη Τὐεθογαίης, ὕπρεοβίθιηβ. οὐοῦ Θρῃηκίων 
τε δημάτων ἃ. 8.3 ἀοοῖ ἰδύ Κείηθ Αοπάθγυπρ ποιηῖς. 
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οὐ τοῦτον ἐκ γῆς τῆσδε χρῆν σ᾽ ἀνδρη- 
λατεῖν, 

μιασμάτων ἄποιν᾽; ἐπήκοος δ᾽ ἐμῶν 1490 
1895 ἔργων δικαστὴς τραχὺς εἶ, λέγω δέ σοι 

τοιαῦτ᾽ ἀπειλεῖν, ὡς παρεσκευασμένης 
ἐχ τῶν ὁμοίων χειρὶ νικήσαντ᾽ ἐμοῦ 
ἄρχειν" ἐὲν δὲ τοὔμπαλιν κραίνῃ ϑεὸς, 
γνώσει διδαχϑεὶς ὀψέ γοῦν τὸ σωφρονεῖν. 

1425 

ΟΡ ΟΣ. 

1400 μεγαλόμητις εἶ, περίφρονα ἄντ. 
3» 3 ἔλαχες. ὥσπερ οὖν φονολιβεῖ τύχᾳ 

Ὄνος τ “--------------ἶἷἍἜἍἽ" -...».-.»»..θθΦθῸΦθὌὀ}ἉΥὴ΄᾽΄ᾺὖΝὖΝΘῬψΤψυΘΏΗήῃ. 

Ὗ. 1395 χρὴ ἰδὲ ποδί ποίννθηῖὶσ ἴῃ χρὴν σὰ 
ψογυυ μάθη, ἴ{Π6 06 ἀὰ5 Ῥγἄάβθηβ ἴπ ἀδὺ Εγαρα 5, Ζζὰ 
ΗΙΚ. 290. 

Υ. 1394 μιασμάτων (Υ̓εη. βιαόμάτων) ἄποινα 
815 Ὑεγρεϊίαησ, ϑυναῖθ, [γ᾽ βϑὶπθ γευβπάϊσυησοῃ. Ὀΐο5 
δύ Αρροβί(οη Ζυπὶ ρᾷπζθῃ ϑ'ϑΐζθ, 8, Ζὰ Ῥίοῃ, ὅθδ9, 

Υ, 1995 {Ὁ Ἰοῖ γαίῃ σὺ ἀΐγ, 50 Ζι ἄγοόβοπ, ας 
ἄὰ ὕδθεν πιο δυῇ φίθίομιβ γεἶβθ ( 6 θηΐδ!!5.) δεγβίθέβ 
ἀυγοῖ σ᾽ ουνα!ίβαιηθ {Π6 θεν νν Πἰραηρ αἴθ ΟΡογμαπα θεμᾶ!δέ; 
ὙΠ ΔΡΘΙΓ ἀὰ5 Οἰδθρθηίμεὶ! ἴῃ ΕἸγΓΠαπρ δοῆθῃ ἰᾶϊ[5ς 
εἴη Οαοίό (ἀα5 ΘθβοιῖοΚ), 50. υυῖγβῦ ἀὰ ἰϑύπθη δοννιζισοίς 
( ἀχγοῖ ϑοιμδάθη Κιαρ σϑθδομε) Πἰπίογαγοίη ὙΥΘΠ ΒΕ ΘἢΚ 
ἀὰ5 Βαβοῃπηθηβθυῃ: ἐ, ἰ. ἴθ ΔΡ6Γ γδίμβ ἀἶγ, νύϑὴπ Δα 
ἀγόθθη νυ} 5ὲ., ἀθἰη6 Βεομυηρθη ΔῈ 60 ἢ δυβΖιΓ γθη : ἀθηπ 
ΘΠ ἀὰ 516 πίοῃέ διιβίῃγϑῦ, 50 νυϊγβέ 4 βἷδ Ζῇ ὑπ 
Βαθεθη, ὡς [ὧν ὥστε, 5. τὰ Ῥεῖβ. 805. ἔκ τῶν - 
μοίων [Ἂν ὁμοίως. 5. ἃδη!]ομαβ ἱπ Μδίίῃ. Ογδππι. δ. 
14, 5. 1184. χειρὲ ἀυτοῖι Θἰδνναὶέ, νυνὶ ον. τοῦὔμ- 
παλῖν, 5. δὰ Ῥίοῃι. 201. ὀψὲ γοῦν ἰδὲ πὲ δι,ιδα- 
χϑεὶς δὰ γϑυθἱπάθῃ, γεγρὶ, ϑόορη. ται. 994 ὄψ᾽ ἐρι- 
διδαχϑ εἰς. 

Υ. 1400 ἶ ρτοίβδίππὶς Ὀἱδέ ἄχ ( ατοῖδεβ μαβέ ἄα 
πὶ ϑἰπηθ, πᾶιη! οι ἀπ ἀσγοῦ Βίγαίοπ. Ζὰ νυἹΖί ρθη): 
ἀθογιητσοβ. θεν Βργδοϊιβ ἀμ, 50 υγῖθ ἔγϑι οι ρθε 
. μὲ 
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φρὴν ἐπιμαίνεται. λίπος ἐπ᾿ ὀμμάτων 
αἵματος δῦ πρέπει. 
ἀτίετον ἔτι σὲ χρὴ 

1405 στερομέναν φίλων τύμμα τύμματι τῖσαι. 
1490 

ἄεῃ ὈΙυξ τ οἴθπάθη Ὑουἕα}} ἀθῖη 5ἴ'ηπ γαβού (υνῖθ 65. ἔγοι- 
Ἰοὴ ἀεῖποῦ δυβοοίαββεπθη ΒὙθαάθ ρθε ἀδ5 ΒΙαίθαὶ ἴῃ 
ἀεϊπθπὶ Οἰβϑϊοῃίθ δηρδθηιθβϑθη 150}; ἀδ5 Εἰοζξ ( πᾶιμ!108}) 
ρει. ἄθη ἀυρθὴ ἀθ5 ΒΙυΐίβ ( (85 σογοππθηθ Βἰυῦ, ἀδγ 
ΒΙυΓἤθοΚ, δὰ ἀδίπθπι Οἰθβιομίθ) ραίδο νυοῦ! (ποθ ϊοϊκς 5108 
σαΐῦ Γὰγ ἀ10})}. ὕπροβίγαϊο. ( οὈρ!οῖοῦθ ἀὰ εἰσ ὑπρ6- 
βίγαϊε Ὀ150), 501158Ὁ ἀὰ βομβὸπ ποοῖ, θεγαυδύ ἄθν Ετουμπάθ 
(οἶπθ ἀδίβ αἷγ 1διθαπὰ Ὀοἰβίθ ῇ) ἄθη ϑ'ομίασ, ἄθη ϑ'οη ας 
θαΐβεη. ΥὙΥ̓ΔΒΥβομθίη! ἢ ἰδὲ μεγαλόμ. ἀπά περίφρονα 
Βαν Καβίβοι ἰγοπίβοι Ζὰ ποῆπιθη, ὕσθεν ὑπερφρονεῖν ὦ 
ϑρδηἢ. Ζὰ Αγιδί. ὙΥΟΙΚ, 995. περίφρονα ἀθουα 1 σ 68, 
(5. χὰ ΗΙΚ. 129). ὥσπερ οὖν, 5. Ζι ,ὉΒοερΒ. 92. 
φονολιβεῖ τύχᾳ υυΣῖγὰ αὐτο λέπος ἐπ᾿ ὀμμάτων αἵ- 
ματοξ εὖ πρέπει ονκιᾶτε, ὕπερθεν ἀΐθ ὅδοῆδβ 5. Υ. 1361 1, 
ἐπιμαίνεσϑατι ἀδγῦθου δηϊζάοκέ βουπ, νοῦ Ετθαᾶθ ἀδτγ- 
ἅδον δυΐβου β'οιβ. βευη. λέπος (σον. λῖπος) αἵματος 
δὲ Ζὰ γϑυθιπάθη ππὰ βίθιΐ ΡΘΡΙΡΒΓΑΒΕΙΒΟΙ, νὶθ ϑορῇ. 
Απί. 1092 ἀνγδροφϑόρου βεβρῶτες αἵματοβ λίπος. 
Νίδη Κᾶπη Ζὰ λίπος ι. 5. νΥ. γὰρ εγρᾶπζεη, 5. Ζὰ 5160. 
79. εὖ πρέπει. ἀτίετον μᾶθ86 1οἷ δὺδ βγη. δυΐξε- 
ποιμηθη, Υἱοί. εὐπρέπειαν τίετον. Ναοῖὶ εὖ πρέπει: 
μᾶθ8 ἰομ εἶπ Ῥυποίυπι ρσεδοίζί, ατέετον ὁ ἀὰ αἰδοῖοι 
ἦε ζέ υπροβίγαϊε Ὀἱδέ., 5. Ζα Υ, 1130. ἔτει ἀγομθηά., 5. 
Ζὰ Ῥγοῃῃ. 909. στερομέναν ἰδέ. νγβῆπ πῃ βύγορ ἢ ἰβομοπ 
ψεῖβο ἄπολις τἱομίο ἰβῖ, δέδγοηε παῖε ΔΟΒΖΌΒΡΥΘΟΠΘΩ , 8. 
ξὰ ῬΡήοῃ. 113, τύμμα, τύμμα παομάνγδοκιοι. Νίδῃ 
Βαύ ϑίδη!ουβ Ὑογβοιίασ τύμμα τύμματι τῖσαι αὐῖσε-, 
ΠΟΠΙΠΙΘἢ 5. ὙΥΘΙΟΠΟΓ ἰδθἰομ ἰδέ: ἀὰ τΖ ἴῃ τύμματι “οσοι 
ἄεγ ρἰοϊομθη ὅθ 465 ἔοϊσοπάβη τῖσας (φενν. τίσαι} 
ἰϑϊομέ δυβίδ! θη Κοππίθ, ὑπὰ ξοϊσθπάθη ϑδίππ σἱθθὸ: ἀὰ 
50||56 βοῦοῃ ποῸρ ἄθη ϑ'οηϊασ παϊῦ οἴπθιὰ ϑοθϊασα Ὀὔ56η, 

υγϑιοε5. διοῦ δα ἀἷθ νοὸπ ἀθὺ Καβαπάγα (Υ. 1255 ἢ. } 
νοζδυδρεδασία δόμα ἀ65 Ογεβδίεβ ἂμ ἀθὺ ΚΙγίαϊμποϑίγα 
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ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. 

καὶ τήνὸ ἀκούεις ὁρκίων ἐμῶν ϑέμιν" 
μὰ τὴν τέλξιον τῆς ἐμῆς, παιδὸς “ίκην, 
ἄτην Ἔρινύν ὃ", αἷσι τόνδ᾽ ἔσφαξ᾽ ἐγὼ, 
οὔ μου φόβου μέλαθρον ἐλπὶς ἐμπατεῖ, 

1410 ἕως ἂν αἴϑῃ πῦρ ἐφ᾽ ἑστίας ἐμὼδθλς 1438 

ῬοΖίθῃθῃ υυῦγἂθ ; ἄδπη ἰδ ἄθι οΥ5 οἷπ [διη 1{Ὁἢ -- αν 
ΚΟπίβομογ, ἀπ ἴῃ ἄδθπι βίγορῃϊβομβοη Ἄοῖβο ὄμβριμον 
πἰομ σὰ ἅπάουμ, Ὑ]Θ οἱ ομ ἰδύ ἀϊοῖβ 485. δοἢιίο. 

Υ. 1406 διυοῖ) ἀΐδθϑοθβ νϑυπίπιηδ ἄμ ἀσγοῖ τποὶπθ 
ἘΠ46 415 Εἰ δβίβίβῃοπαάθβ, 4. 1. δ 56 ἄθπι Ὀεγοὶίβ ἀπρο- 
τυ γίθη, ἀαΐ5 ἰοῦ οννα!ῦ πὶ Οονναϊ σὰ νϑγίγοι θη δηΐ- 

ΒΟΒΙοββθη Ὀΐη (5. Υ. 1395 11.).. νϑυβίομογθ ἴον αἰν ποοὶ 
ἄϊοβθβ δἰ ἢ ἢ., 415 βδομου μὰ χυνογ ᾶδθο. φαὶ ἃῦοἢ 
ποοῖ, δυΐδογάθη. απούειν τί τινος νοῦ οἄοῦ ἀυγοβ 

οἴπθὴ οὔνναθ γϑυπομιθη, 5. Μαίιῃ. Ογᾶμπιπι. ᾧ. 879. ὁρ- 
κίων ἐμῶν [ὃν ὁρκωμοτούσης ἐμοῦ. ϑέμις 506ινξ ΒΙΟΥ 
ἴῃ ἄδι οἰσθῃί!Ποῖθη Βοαθυίαηρ; ἀἀ5 Εἰοβίρεβοίχίο, Εἰοϑί- 
βίο!ιθπάο, . 

Ὗ, 1407 ΗΠ. Ῥεὶ ἄου νο]σίθμοπάθη (πποῖποῦ ᾿Βαΐ 
(εἰϊηροη ροροθθη Βαθθηάθι) ὈΪΚ6, Αἰ ἀπὰ Εὑγιπμηνϑ 
τηοῖπο5 Κιμάθα, ἀυτοῦ νυθίοῆθ ἀΐθβθη. τοἢ βομἰδομίοίθ, 
ὨΙΟδῸ {τἰτ0 πὐὲν ἄον Εἰαγοι Εὐγνναυίθησ ἴῃ ἀὰ5 Παυβ εἷπ 
(υἱομε ἐὐγοπίθ το πο. νυν ἀὰ ποῖδέ, ἴῃ πιθ]ηθπὶ 

Ἠδαυβ6 -- πἰονε θθννομηθ ἴοΐ ἴῃ Εππγοθῦ ἀπά Βαηρὶρ κεῖ, 
νυ ἀὰ Ποίϊδί, ἀὰ5 Ηδ05})}. 50 ἰᾶῆσα Εἰδυθυ Ὀγθμηῦ δὰξ 
τηϑῖηθη Ἠδοιάθηῃ ὑππμϑὺ (50 ἰᾶπρο ἴῃ πιοΐποιν Παυβο ὑπὶ- 
μον ὕήδομβ μᾶϊ6, 50 ἰᾶηρθ τπϑῖῃ Ηδυβρ θυ!) Αἰοὶ- 
βί05., ννῖθ ψΟΥΠΙ815 νυ ἢ] νυ οἰ μα σορθη πϊοι! ; ἄθπη ἀἰοβου 
δῦ ὉΠ5. (τ1γ) οἵη ἱοὲ Κιεῖπον ἢ} 4 ἀ65. ΜΙ αςπ5. (ἄσπῃ 
ἀἴθβοὺῦ ουμᾶϊο τ πδίηθη Βυΐοη Μυΐῃ σὰν 560). 18 
Οεημίῖνε τῆς ἐμῆς παιδὸς, ννογυηΐίον Τρθίροποῖα ΖᾺ 
νογβίθιθη ἰδῦ, δᾶπρθη νοῃ “έκην., [άτην ἀπὰ Ἐριννὺν 
Ὁ. 5. χὰ 5΄6εὉ. 709. αἷσε ἰδῇ πἰοδῦ αείνιι5 εὐπιποαὶ, 

ΒΟΠάΘΥΏ ἐπιδέχεπιοτιέ : ἀαγον ἀδγθὴ Ἠδϊ δ υπὰ Μῦν ν- 
Κυην, τόνδε, 5. ζὰ Υ. 1345.Ὀ φόβου ἐλπὶς ἰδ σὰ 
νου ἱπάθῃ, απ δίθῃῦ ρου γαβίϊβοι 1 : ἀ16 νοι ἀΐτ ρ6- 
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4ϊγισϑος, ὡς τὸ πρόσϑεν. εὖ φρονῶν ἐμοί. 
οὗτος γὰρ ἡμῖν ἀσπὶς οὐ μικρὰ δράσους. 
κεῖται ΡΟ ΩΡΑΣ τῆσδε λυμαντήριος, 
“Χρυσηΐδων μείλιγμα τῶν ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ" 

Βοῖϊία ΕἸγομέ. ἐμπατεῖ μαῦ6 ἰοῃ δὺ5 ΕἾοΥ. ὑπᾶ Εδτη. 
βίαιί ἐμπατεῖν (50 Υἱοί.), νγὰβ Αδπάδγυπρ βομεῖπέ, δυξ- 
ΘΘΠΟΙ 6 η. ὅϑο!!ῖθ δάσος ἰεοἰζίεγαβ ἀδ5 δοῃίβ βθυπ., 80 
ἰδσί φόβου μέλαθρον Ζὰ ψϑυδιπάθη, ὑπᾷ ἀεΥΓ ϑ΄πῃς 
πῖομῦ δγνναγίθ ἴῃ οἷη ΘοθγθοΚαοπδῆδυβ Ζὰ Ὀοίγοίθη, οἷπ 

Ἡδὺυβ Ζὰ θοννοβηθη, ἱπ νυθίομοπι ἰοἢ ψο ϑγ Αηρβέ απὰά 
ϑοθγθοκοη θη. Νίδη νεγρίοῖομέ Οὐρμθὺβ λὲϑ. 76 ὄλ- 
βου δῶμα, Ἑδυγ, Ηδεγακὶ. 996 μη ξυνοιποίην φόβῳ, 
ὕεθυρθηβ ἀγοκε ἀὰ5 Ῥγᾶβθηβ εἶπ σγῦίβεγε αϑνν 5ῃθὶς 
δΔὺ85. ἃἰ5 ἀδ5 Εὐυΐζυγυπι, 5. Ζζὰ Ῥγοπ. 171. ἕως ἂν 50 
Ιδπσθ 5. 5. ὅοόορῃ. ῬΡΒΠΠ, 1000. υ, Βε. Ο, 4 ἢ, προό- 
λαμβάνειν δὲ δεῖ καϑ᾽ ἡμέραν ἀεὶ, ἕως ἂν ἐξῇ μαν- 
ϑάνειν βελτίονα, ΒΙοπιῆεϊά σὰ ἃ. 5έ, ἕως ἂν αἴϑῃ 
πῦρ ἐφ᾽ ἑστίας ἐμὰς Αἴγιόϑος 5. θεν ἄβη Αὐξεπίμα!ε 
ἀεβ ΑἸσιβίμοβ. 'ἴπ ἀδΥ Κοπίσβθυτς χυ Υ. 1δθχο, Ζα 
αἴϑειν ννὰϑ πυραίϑειν οὔον πύρ᾽ αἴϑειν Επν. ΒΠ68. 
41. 78, 828 υ. ἃ. ἐφ᾽ ἑστίας ἐμὰς ἰδὲ πἴομέ ἴῃ ἐφ᾽ 
ἑστίας ἐβῆξ Ζὰ γογᾶπάουη, 5. δίδιῃ. αταππι. ᾧὅ. ὅ86, 
5. 1169. Ῥαββονν 5 Ἠαπάνν γί. πίον ἐπὶ 1Π. Α, 
1. ἡμῖν [γ ἐμοὴ, νεἷῖθ οἵι. εδσπὶς ϑράσους, ἃ ΠΟ ἢ 
ϑορη, Αἴὰβ 1076 μηδὲν φόβου πρόβλημα μηδ᾽ αἰδοῦς 
ἔχων. 

Υ. 1413 πεῖται 65 Ἰϊεσί ἐοάέ ἀδ. νυῖθ οἵξ. Ζ. Β. 
Ὗ 1421. 1571. γυναιρὸς τῆσδε ἀϊδοδθὺ (πιεῖπθι) βοὶ- 
ποι Οδϑίίίη.. 5. ζὰ υμ, 190. λυμαντήριος ἀεν εῖ- 
Ἰούζθυ. ἀγ εγβπαϊρεν, ἀυσγοῖ ΕΒΘΡγαοἢ πᾶμ!!οἢ, 

Υ, 1414 ἀθὺ Ομυυβοϊάθπ [8058] (δἰ θίθ.) ὑπέρε 
Ποη. Αρυσηΐδων ἀεν ΟΠ γυβοὶθ ὑπᾶὰ ἴῃγθ5 Ο]βίοϊθπ, 
5. Ζῃ Κ, ὅ2ὅ, Ῥϊ6 1608 ἀ65 ἀρϑιηθηποῃ Ζὰ ἀεΥ Ἴ 00}}- 
ἴον 465 Ῥιυϊθβδίευβ Οἴγυβθβ ἰδ 85 ἄδπὶ εὐβίθπ Βυοθα ἀθΓ 
1δά6 Ὀεκαηηί. 1ὸ5. ἰδέ ἔὔγ ἀϊθ ΚΙγίαϊμηποβίγα δύοῇ 
οἷῃ Βονυοριησθρτυπα, ἰἤγοη θη }} Ζὰ ἰδάΐθη, 5, Ζὰ 
Υ, 1239, ὑπ᾽ Ἰλίῳ, 5. τὰ Υ. 838. 
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1415 ἢ τ᾽ αἰχμάλωτος ἥδε καὶ τερασκόπος, 1440 
καὶ κοινόλεκτρος τοῦδε, ϑεσφατηλόγος 
πιστὴ ξύνευνος, ναυτίλων δὲ σελμάτων 
ἰστοτρίβης. ἄτιμα δ᾽ οὐκ ἐπραξάτην. 
ὁ μὲν γὰρ οὕτως" ἡ δέ τοι κύκνου δίκην 

ν. 1418 {ΠῚ υὑπὰ (65 ἸΙερέ ἰοάξ 44) ἀΐοβε Κυΐδθρ5-- 
σοΐαηροπο ΥΥυπαογάδυζογϊη πὰ Βοίροηοββὶη ἀ16565, Οδί- 
τοΥΒρυ ον ον Καμαθυιπ Ζυνθυ]ᾶβδις 815. ΒοἸβοῃ! ἃ οσῖμ ( αἴθ 
γε ὙΥ οἰδδασυπρεσαῦθ διιβσοιηδοιίθγννθῖβα ἤγῸῚ [7π- 
Κουβομμοῖῦ ἀπά {Ππ2υομῦ σὰ νογάδηκθη παῖ}. ἀθν 5 Π1- 
εν δῦϑυ ἀογ Ἀπάογθᾶηκο Νδβίγι θεὰ. ( αἴθ θοῦ ἤδη 
Ἀυδενκηθοιίθη ἃ δασύ χὰ 16 150). ΑΙ νϑύραμη 
ἰδέ πεῖται ἃὰ5 ΚΝ. 1413 χὰ ογρᾷηζθη, 5. δαί. ασδιημ. 
8. 9804. ἴῦεῦεν δὲ υπὰ τοῦδε 5. ζὰ Ὗ. 1848. " καὶ 
--- καὶ δπίβρτιοιε δῖοι. [ἢ ϑεσφατηλόγος πιστὴ ξυν- 
ξυνος 5ίειί πιότη σοννιββουιμδίβοη δΔανθυθ 50, ννῖθ 
ὙΥΔΒγΒ ΘΙ μ] 1 ΒΘΌρΒ. ΚοΙ. 1521] ἐπώνυμος τῆς 
πρόσϑεν ἀδμήτης χρόνῳ μητρὸς λοχευϑεὶς πιστὸς 
᾿ἡἀταλάντης γόνος. 8. ἀν χὰ ΟΒοοθρι. 949, ὕεροι 
ἀἰο ὅδομθ 5. οθθη ζὰ ἡ, 118]. δὲ πἰΐ ἔαβδ νϑυδιπάθη- 
ἂον Κιαΐξ, 5. χὰ Ῥύοῃ. 644. σελμάτων Βᾶπρέ νοι 
γαυτίλων Ὁ. ἱστοτρίβη., νυϑίο! 5. νυ παϊδοτρίβης, 
οἰποτρίβης α. ἃ. σοι] ἀθῦ ἀπᾶ ποθ σὰ ἅπάθγῃ ᾿δύ, βίθῃΐ 
τη ἄθιη (ἀθηϊίϊν, 5. δδιἢῃ. αὐάιημι. ᾧ,. 945. Νίαπ Κκαπῃ 
65. ἃπο ἀθεογβοίζθη : 416. δοῦν τἱξ ἄθη Βυάαογκηθομίθῃ 
δὶ ΝΜ αδύρθδιμῃ απ ογίγοι Ὀύ, 

Υ, 1418 υπροβίγα[( ΔΌΘΥ ΠθΘη 65 Ὀοῖάθ πιομί ρ6- 
{πὰη. ἄτιμα δάνουθϊδ!βοι, {9 θογ ἀἰ6 Βοάθυΐαμρ γε γρ]. 
Ομοορ. 1028, 

Υ. 1419 ὁ μὲν γὰρ οὕτως Ἰδποῦ πᾶπι οι θοΒπάοέ 
50}. ἴῃ Οἴθθοῦ Πᾶρθ, νυνῖθ ἴἢγ πᾶ !οῦ βοΐ, 5. Ζὰ Ὗ, 
1184. ἴὕδπθον δέ τοῦ 5. Ζζὰ Ρτοι, 1023. κύκνου δίρκηνς 
γΈΥῸ]. ΒΙομιῆθα σὰ ἃ. δί., δυο Πηαγείαϊ. ΧΙ, Τ7 
ἀμίεῖα αοίεοέα πιοαμίαξμν εαγιασια ἐϊιρμα οαταξοῦ" 

47 ογιι5 7μπεγῖς ἦρδε δὶ, Ῥᾶμον ἀὰθ ϑρυθομννοτί κύ- 
Ἠνεῖον ἀόμα. ἘΙγίαϊιηποδίγα νογρ]οϊοιῦ ἀἰς Καξαηάγα 
τύ οἴποαι οἴ νυδ!θ., νν9}} Ἰο ζίθγο δηΐδηρϑ δίυμπιπι δ 6- 
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1420 τὸν ὕστατον μέλψασα θανάσιμον γόον, 1448 
κεῖται φιλήτωρ τοῦδ᾽, ἐμοὶ δ᾽ ἐπήγαγεν 
εὐνῆς παροψώνημα τῆς ἐμῆς χλιδῆς. 

Σ ΚΟΣΕΘΙΕΣΕ 

φεῦ, τίς ἂν ἐν τάχει, μὴ περιώδυνος, ὀτρ.΄ 

ὈΠΙΕθοπ τγὰῦ (5. Υ. 1006 --- 1038}, υπᾶᾷ ογδέ ΚυγΖ 
γῸΥ ἰἤγοπι Τοάθ ἴπγ ϑΕἸπιπθ νοῦ ἄθη ΟἸγοη ἀογ ἰἸοίζίο-- 
ΤΘη δὐΒοθ θη Βαίίε (5. . [286 [. 

Υ, 1490 πδοϊιάριῃ βἷβ δὺξ αἴθ Ἰθίχζί σϑβαπρθη οἷηθ 
Τοάἀίεηκίαρο. τὸν ὕστατον βεοβεϊμέ. πἰομέ πὸ ϑανάασι- 
μον γόον νουρθυπάρη, βοπᾶάθιῃ ἀσγσοῦῆ τὸν ὕστατον 
χρόνον εὐκιᾶγεέ ννογάθη σὰ τηὔββοθ. ὅ. ὅθεν ἀἷ6 Ετ- 

δἄπζυηρ νὸὴ χρόνον ὅορῃ. Ἔγαςομ. 80 εἰς τὸν ὕστε- 
ρον, ν᾽! δου δυο τὸν αἰεὶ ΕἸδοῖν. 1075. τὸν αἰεὶ 
ΚΟ]. 1584. υπᾶά ἄθεν ἄδθῃ ἀσουξαίϊνυβ θ6ὶ Ζειθ6βεπι- 

τὰ σοη δίας. υδηπι. ᾧ. 495, 2. 
Ν. 142] Ἀεῖται, 5. ζὰ Υ, 1418. φιλήτωρ 515 

ΤΌ ΒΑΡ οεη, ἴθερεν. φιλήτωρ 815 Βειηϊπίηυμη 5. οθϑὰ 
κα ΝΟ ΜΕΡΙ. 

Υ,. 1422 τὴἦἍἱκ 06. πγίθ δῖθ μουθοὶ (σία 516 Βῖη- 
20} αὐτοῦ ἴἢν Τμᾶροὺ οἷη Βεϊσουομῦ Ζὰ πιϑίηθαι ϑ'οθνυο }:- 
ὅδη, ἃ. 1. την ἀῦοι νεγριδίβουίθ ππὰ νϑυβα ξίθ βῖ6 ποοῖ 
τ 61η6 ΕὙθιάθ ἅδον ἄθη Τοὰ ἀο5 Αρδιπθειῆηοη (Υ. 1964, 
1367) ἀυγοῖ ἴῃν Τοάοβίασεγ, εὐνῇ βπάδέ βἱοῖ Ὀἰβυνθῖ!θπ 
γο αγᾶῦθ ἃ. ἄἀε6γρ].. 5. Οῃοερῇ. 514, Ζὰ ϑδορῖι. Απί- 
1987. 8. υπίρῃ Υ. 159] --- 1548 χαμεύναν, υπά 
νἱ ἢ Ἰομέ 1476 --Ξ 1500 κοΐταν, νεγρ]. ὅόορῃ. Κοὶ. 1706. 
ὕεθεν. ἄδη Θεπιεῖνυ εὐνῆς 5. Ζζὰ Ῥγοιι, 900. παρ- 
οψώνημα, ντογῦθον ΒΙοπιβοι ἃ παοηζαβειθη, ὑπὰ νγοπιῖ 
πάρεργον Ζὰ ψεγρίθϊομθη ἰδέ, βίθῃθ αἱῦ εἰπθιῃ ἀορρεὶ- 
ἔεη (ὐϑηϊν. 

Υ. 1425 Ῥερίῃπί εἷῃ (δββϑηρ, νυ ἂὺ5 ἀγοὶ 
γῸΠ] σϑηζθὴ ΟΒογθ ΘΟϑυασΈπθη ϑίγορῆθη ὑπὰ αεροη- 
Βίγορῃθη, ὑπᾶὰ 815 ἀγθὶ νορ ἀογ ΚΙγίδιηποβίγα σεβριο- 
οἴθηθη, δῖοἢ πὰν 815 Θδηζεβ πἰοδ ἴπ ΕΠηΖοίπθη δπΐ- 

ΒΡΓΘΟΒοπάθη (5. Ζὰ Ῥγοι. 188) απδρᾶβεϊβομθη ϑ γβίθπιθη 
πὰ Οερεοηβυβίθιηθηῃ θαδίειί, 9646 δίγορῃθ ὑμὰ ἀθροη- 
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μηδὲ δεμνιοτήρηβ . 
1495 μόλοι τὸν ἀεὶ φέρουσ᾽ ἐν ἡμῖν 1450 

μοῖρ᾽ ἀτέλευτον ὕπνον, δαμέντος 
φύλ ἄκος εὐμενεστάτου, καὶ 
πολλὰ τλάντος γυναικὸς διαί" 
πρὸς γυναικὸς δ᾽ ἀπέφϑισεν βίον. 

ΒΊΓΟΡΙΘ Παΐ εἴπθη Ἐοΐγαϊη,. θὰ ΔΡΘΥΓ ἀἸθβοῦ πὰ ἴῃ ΔΘ Γ 
Ζυγοϊίθη ϑίγοριθ. υηὰ (ἀορθηβίγορμῃθ σομ Υ. 147] --- 
1418 υαπὰ 1498 --- Ιδ092. φΙΓΚΊΊΟΝ δυβ βου θθη δύ. 
ἴῃ ἀδὺ δὐβίθῃ πηά ἀγιίθη Οοραπϑίγορθ 0 6γ ἴθ}, νυϑὶ!} 
ἀδ5 Ζϑι ἤθη ἀθββθ] θη πἰοῃῦ νογβϑίαπάθη νυν : 50 ἢδΐ 
ἸΠ8Π 9. τῷ ἔὐπίϑργθοαηρ, ἴῃ ἀθὰ ἀθξᾶηρ Ζὰ ὈΥΠΡΘΗ 9 
Καπβο οι Α πο απ σθὴ γϑυβυοῃῦς. ὑπὰ χὰ [ὰᾷοΚοὴ ὑπὰ 
Αδιάθγθη ρθη βοῖηθ απο σοποπηθη, 4 Ἰεάον μ6- 
Ζραῖη τη Απαρᾷβίθη θορίηπί, ἀπά πὴ ᾿η6]15οθθη Ὑ 56 ἢ 
ΒΟΒΙΙοἴπο, 50 ἰδ ΖνυΥδν 815. θυ 5 ΔΗΖΟΠΘΒΙηΘη. ἀδΙ5. ἀϊθ 
Απδρᾶβίθῃ σνοῖ (που [ἄγου ροβργοοίθηῃ ννυαγάθηῃ.., νυῖθ 
αἴἸε5. ἴῃ ἃδη!οποη ΕΘ. ροβοῦθ ἢ: ΟὟ ΔΌΘΥΓ Θθοπάοτ- 
δε ῖρῦο. δὰ ἀβθβῃ ἀπαρᾶξίθη ἴῃ ἀ16 πιο βδοῆθη νοῦβα, ὑπὰ 

δοιθῖῦ ἴῃ ἤθη ὅοβδηρ ἀδουροσδησοι 560. ΟΟΟΥΓ Οὗ ἀϊ8 
τ 6] ἰβοῆθη Ὑογβο σὸὴ ἄθη Εἰ ἀγογη ἀθν μοιάρη Ηδ θομῦτα 
ΔΌννΘοβ πα σοβδῦηροη ννογάθῃ δἰπά,, νυογαυῦ 416 οῖ- 
Ζοϊομβηθηρ ἡμ. ἃ. ᾿. ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ νοῦ Υ. 1527 -- 
1529 "»]ὶ Ὑἱοίονῖαπι ΙΖ νν Ίσθὴ βομοῖηΐ, 1 Ζυνοὶ [] Πα ἴῦ. 

1)εν Οἷον βίηρίς: Δο}} πιδομίθ ἀοοῖρ ἴῃ 1] (0414). πολέ 
ΒΟΠΙΏΘγΖυ 0}}. ποοὺ οι ϊοπα (πϊῦ Βοιᾶσυισκοιῦ νος 
Κηϊρ[). Κοιημιθη οἷ ἄθη θνυῖσθη, δπαϊοβθη ἢ] ἃ ἢ ὉΠ5 

Ῥυϊηρθμάθθ ΟἴθβοθιοκΚ, ἀὰ ὈεζΖυνυθηρθη ( φοίδαξοῦ.) ννᾶιὰ 
ἀδὺ νυ  ] γο]] ομαδίς Ηὐίον (δομάτζου. δι οἢὴ Αρδιθθ- 
ἸΏΠ0Π}. ππὰ ζΖννᾶγ πδομάθπι ον νι ογάυ!ἠθῦ, ἀυνοῖ 
οἷὴ ΥΥ οΡ (ἀυνεῖ αἷς ΚΙν(αϊπιποβίνα.): δῖ Ὑ δ γδη 5506 
οἶποβ Υ οθθ5 (ἀθν Ηδίθμα) ἂθδν νϑγηϊοῃίθίθ εἰ (ΚΙγτ 
(αἰπιποβίνα.) βοὶη ἴθρθη. τὶς ὧν ίβῃξ νυ πῶς ὧν 
ἄθπὶ ϑ'ηηθ. πᾶοῇ [γ μὠξίσιαπι, νοῦϑὶ. ϑὅόρι, οὶ]. 1100, 
Αἴᾶς 879 1, Μαί, στδιθπι. ᾧ. 814. οβ. 80 δύυοῖ σπό- 
δὲν ἂν. 8. σὰ ΗΙΚ. 7604. δεμγνιοτήρηξ., 5. Ζὰ Υ. 58. 
ἀεὶ Ἰνα θα ἴθ δύ. αἰξὲ (580 Ἐδγῃ, ἃ. Ὑἱοί.) ρϑβοιείθθθῃ ς 



282 ΔΓΑΜΕΜΝΩ Ν. 

1480 ἰὼ παράνους Ἑλένα μία τὰς πολλὰς, 1458 
τὰς πάνυ πολλὰς 

ψυχὰς ὀλέσασ᾽ ὑπὸ Τροίᾳ. 
νῦν δὲ τελείαν πολύμναστον 

Ῥθεϊάθ ΕὍΤΙμθη ἤπάθπ βἰο οἵξ υϑγνυθοιβοϊς. φέρουσ᾽ 
ἐν ἡμῖν 5βομβείηθαν (γ φέρουσ᾽ εἰς ἡμᾶς, ἄοοῖι ἀγῦοκέ 
ΕΥΒίθΓῈε5. 805: Ὀγπσοηά Ζὶ ὑπ5,5 ἀδίπ 65. ὑπ5 Ὀἰεϊθέ, 5. 
Ῥούξοπ Ζὰ Εἰγ, δῖοά, 629, Ῥαββονν 5 Ηαπαννοτγίθγ θυ οἢ 
Ὀπίογ ἐν Νυ. 6, Μίδι. αύδπιπι. ὅ. 577, 5. 114] ἔς 
δυο ἢ ὑπ5 ΟΌΘη Ζὰ Υ. 651. καὶ υὑπᾶ Ζννδᾶῖ. 58. Ζὰ ΗΙΚ. 
134. πολλὰ τλάντος παομᾶεπι οὐ Ὑ θῖθβ σ οκ οι ἅθει- 
δίαπάβῃ., πδοβάδιη εὐ πὶ Κυίΐθσθ βοὶπ [εῦθῃ δγμδἰΐθη 
Βαίίε, 5. ζῃ Υ, 1476. Ὑετγρὶ. δυο ὅόρῃ. ΕἸοκίγ. 9ὅ 
Ηοπι. Οάν55. 1, 956 ἶ, ΧΙ, 406 Ε΄. ζΖὰ ΟΒοερῃ. 341. 
δέαι Βα ο΄ ἰἸοῖ βίδες διαὶ (50 Υἱοί.. δεαὶ ΕἌγη. ) δοοθη- 
ἰυϊγέ, 5. ζὰ ΗΙΚ. 946. ἴπεθεῦ προς 5. ζὰ Ῥγοπι. 764. 
ἀπέφϑισεν βίον εἰς νϑγηϊομέθεθ βοῖὶπ ΠΤ θη, οὐδ : 6Γ 
ὈαϊΞί6 βείη Τμθθεθη οἷπ. ὕει]. Ηοπιου. ΠΙαά, 16, 540 
οἱ δσέϑεν εἵνεκα --- ϑυμὸν ἀποφϑινύϑουσε, Ὀεὶ εθεπ- 
ἀεπιβείθεη ὄξιευ ὀλλύναι οἄεν ἀπολλύναι ϑυμὸν, ψυ- 

χὴν α. ἃ.: Αἴξοῖ. 5160. 968 πγεῦμ᾽ ἀπώλεσεν, Ἐυγ. 
1ρῃ. Ταυν. 692 λυόδσεῖν βίον, ϑορῆ. Κοὶ. 1719 ἐπεὶ 
ὀλβίως γ᾽ ἔλυσε τὸ τέλος βίου, ἀα5. 91, Ἐπ. ΗἸρρο!. 
86, Ηείεη. 1682, ΕἸἰεκίγσ. 956 καμπτειν βίον οὐδοῦ 
τέλος βίου: 80 δύο! τείνειν βίον, 8. οὔθπ ζὰ Υ. 
1335. ὑπὰ πο ρὰγ βοϊίθπ τελεῖν οὐδοῦ τελευτᾶν βίον. 
ΑΘμη]ϊοἢ δυο 5160. 607 κεφαλὰν ἐάψειν. Ῥοοῖ ἰδέ 
Ἶ6π6 Εὐγκιᾶγαπο νυδῃγβομθι  ἸοΠ ου, 

ΟΥ͂, 1490 --- 436 ἰξὲ ἀογ Βεἴγαϊῃ ἀδὺ δγβέθῃ ϑέγορῃβθ, 
Ξι ζα Υ. [425 .: οὗ; υπδὶηηῖσα Ηο]6πᾶ, ἀϊα ἀὰ 8 ]οῖπ ἀ16 νἱ6- 
16ῃ. ἀϊ6 5ββ ἢν υἱϑίθῃ ϑθϑίθη νϑγηϊοῃέθίθβε ππέίρυ το] ἢ «εἰζέ 
ΔΡΕΓ δαβῦ εἶπα αἱ γῆ! οῆθ υἱεϊ σου ιηΐθ (416 ὅϑ66ὶ8 
ὧε65 ἀρδιπθιηοη δ π]10}}) ἀὰ (ΚΙν(αἰπιποβῖγα) αἰγ ὈΘὈ Ια 
(φείᾶγθε, θεἤδοκο) ἀστοῖς ὑπὰ να βο ἢ θα ΓΘ 5 (πποηϊβηθδ- 
γ65) ΒΙαῦ; νυϑίομθε. (πᾶ! ο ἢ} ννᾶῦ ἀδπιαὶβ πῇ Ηδυβθ, ἀθΓ 
εξίσεθαιυΐξε Ζνυϊβί ἰδ (85 δίδπποβ γεγάθγθθη (άθγ Ζνυῖβέ 
νυ 50 ἢ 6 ἀδι ἃ ραιηθποη πα ἀοΓ Καὶ γέαϊ πη δβέγα υνασθη ἀθΓ 
Ορίοδγυῃρ ἀθγ ρμβ ποῖα νὰ ἀθ5 Αρϑιμδιηποη Ὑ ογάθυθ 6). 
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ἐπηνϑίσω αἷμ᾽ ἄνιπτον. 
148 ἡ ἥτις ἦν τότ᾽ ἐν δόμοις 1460 

ἔρις ἐρίδματος ἀνδρὸς οἰξύς. 

τὸ ΠΡ ΆΨΩΣΝΉΗΞ ΤΙΡΑΩ: 

μηδὲν ϑανάτου μοῖραν ἐπεύχου 
Ὡπαααατσττια.:...........-.....θβ.....--.΄΄ὦὃὖᾧὃᾧὮᾧῷὃᾧἅὮἝὃὮἴἷ΄ὦὖᾧἵἽἝἷὮ΄΄ὖὃθὄ.»΄ὦἷἝἷἝἾἝἧἷἿἷἿἷἝὅὍ ΄΄΄΄΄΄ ΄  ΄  “΄ςςᾺ ἷὲστς ὄπ ---΄-. 

7ω 5ίθῃξ δυΐβου μα] Ὁ ἀθ5  βίβθβ 5. Ζὰ 5160, 851], υπά ἰδέ 
ὙΥΘ ΠΥΒΟΠ ΘΙ ΠΟ ΟἰΠβυ ῖσ Ζὰ ΠΠ6556η. 85. ΖῚ Ῥγοιη. 744, 
παρανόμους παῦθ ἀυοὰ ἴοῃ ἴῃ παράνους γον υνδ Πα 6], 
νθ!οἢθ5 ΥΥ̓ οσί ϑορι. ῬὨ1. 1196 (πα. παρὰ γοῦν) γοΥ- 
Κοιηπηί, ἀπά ἀυγοῖ παρανοεῖν, παράνοια, 80 νεῖδ ἀυτοῖ 
ἔννους, ὑπόνους, πρόνους τ. ἃ. δίῃ! πο] οι. σοβιομογέ 
νυν, Ἡδρίθηα νυῖγὰ νναρθῃ ἴἢγο5. {που ομίθη {Ππίρυηθῃ- 
ΠΙΘΠΒ, ἴἤγθη ΟΘπι8 ἢ} Ζὶ νου αββεπη, παραάνους ροπδπηΐ, 
τας πολλὲς Ἰ6π6 νίθθῃ, 5. Ρεῖῦβ. 961]. σὰ βόορὶ, ΕἸ] εκίγ. 
179. ἴενθεν τὰς πολλὰς. τας πάνυ πολλὰς α΄. ἃ. 5. 
Ζὰ Ῥίοπι. 946. ὀλέσασα ἄξει ὕὐπίογρδηρ νογδη αἴδί Πδ-- 
θδπᾶθ. 5. Ζι Ο, 460. ἴδον ὑπὸ Τροίᾳ 5. οὔδθῃ Ζὰ 
Υ. 838, τελείαν πολύμγναόστον, πιο ψυχὴν. ἴῦεθοῦ 
ἀ16 εογθιπάσηρ Ζννοῖοῦ Βεϊννογίου. δυῖ ἀἴθβα Αὐτῷ 5. Ζζὰ 
Ῥτγοπι. 874 ἃ. ἃ. Ἰοοῖ Κὐππίθ πιᾶπ διοἢ πδοῖὶ τέλεσαν, 
οἷη Κοπιιᾶ βοΐζοη, τελείαν γογίγο ΠἼὶομθ, οἄϑὺ οἷπ δμθ-- 

ἸΙοΠ6, 5. ζὰ Ὗ. 947. πολύμναστον ραϑδβίνίϑοι, Υ. 799 
δοίνβοῃ. ἐπηνϑίσω, 5. θον ἀϊθβθβ ,ογί ζὰ ΟΠοθρἢ. 
146. 1)ὰ5 Ῥγοποπιθῃ συ ἰδέ πίοι πόιμϊν, ονρ]οῖοι ΚΙγ- 
ἰαϊτηποβίγτα ἀογ Ἠροίοπα οδπηίρσεροηροβείχζύ νυῖγά, νεγρ], 
Β΄Ί6ΘὉ. 498. )85. διανταιῖον λέγεις πλαγον οἷς. Ῥεῖ. 
258, διοὺ τοῖῦ ἄθπ Ασουδαύγυβ ἀγοκίέ Ὧὰ5. ΜΠ 6] δι. 
ἄνιπτον. 5. Ζὰ ΟΠΒΟΘΡΒ. 908, {9606 ἀϊθ6 ϑίθι!αησ 465 
ἈεἸαυ νβαΐζοβ ἥτις ἦν τότ᾽ ἐν δόμοις 5. σὰ ΗΙΚκ, 43. 
ίδῃ Καππ γορ εγρᾶηζθη, 5. Ζὰ 5160. 79, τότε {τ ου» 
5. Ζὰ Ῥεῖβ. ὅ406, ἐν δόμοις ἴῃ ἀθὺ ΕδμαΠ16.. νυῖ οἵ. 
ἔρις ἐρίδματος εἶπα Ατῷ ΥΥογίβρίε! : ἀθι εἰϊεῖρ ουθαυΐα 
Εἰΐου. ἄθγ [εβίρεργπάοία., [ογύἀαυθυπάθ ζΖνυϊδθ. ἐρέ- 
ὅματος Κοιμτηῦ πιο νοὴ δαμᾷν, βοπάθγπ νη δέμειν, 
να εὔδμητος ἃ. ἃ, ΑΘμη οι Υ, 148 γειρέων τέκτονα 
Ὁ. ἃ. 8. υοὴ Ζὰ Υ. 1258, 

Ὑ. 1437 Πἴ, πἰοιθ ἃθ5 Τοᾶο5 ω005 οὐ ἤδη ἀϊν ἀυτοῖι 
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τοῖσδε βαρυνϑείς. 
ηδ᾽ εἰς “Ελένην κότον ἐχτρέψης, 

1440 ὡς ἀνδρολέτειρ᾽, ὡς μία πολλῶν 465 
ἀνδρῶν ψυχὲς Ζαναῶν ὀλέσασ᾽ 
ἀξύστατον ἄλγος ἔπραξε. 

ΞΟΡΟΞ 

δαῖμον, ὃς ἐμπίπτεις δώμασι καὶ διφυ- ὧντ. 
ἐσσι Τανταλίδαισιν, 

1445 κράτος τ᾽ ἰσόφυχον ἐκ γυναικῶν 1470 

Ῥιοβοβ Ὀοβοιντοτί (είν 6}: ποοῦ σεσεη 416 Ἠδίεπᾶ 
Κοῆγθ ἄθπ ὅτγῸ0}1. ἀὰ «αἱβ δα που θυ! οίουϊη. ἀ(α 815 
ΔΙΙεἰῃ νἱείου ΔΙΆ ΠΠοΥ ϑροίθη ἀοὺ ῬΆΠΘΟΥ γνϑυηϊοπίθηαο, 

Εἴη ὈΠΖυΞ ΠΗ ἢ ηρομαθ5. Το] ὰ βἷα θενιγκίο (48 ἀδ5 
1,614. νυϑῖςῃοβ βἷθ δἷβ γεγδηδεβουίη ἀθ5 Τοάθβ ΓῸν υἱθ]α 

ῬᾶΠΔΟΥ ανυηϊγκίθ. πές ἄθεῃη Ἔοάα ἀθ5 Αρϑιηθιίπποη ἴῃ 
Κεῖπου Ὑογθίπάθηρσ βέθῃε). ἴ9εθογ εἴς τινά τι ἐμτρέ- 
πειν 5. Ζὰ Ῥεῖβ. 726, ὥδεν ἀϊε ὙΥΪθἀθυβο!υπο γοπ οὖς 
Οὔεη Ζὰ Υ. 998. Ὁϊε Ὑγογίαε ὡς μέα --- ὁλέδασα ετ-- 
ΚΙᾶτεη ὡς ἀγνδρολέτειρα ροπδαογ, 5. ἀμπιομο5 Ζὰ ῬεΥβ. 
524, ὕεθεν ἀνδρολέτειρα πὰ ὀλέδσασα ἴπ ἄἀεγ Βε- 
ἀευΐυησ: ἄθη ὕπίογραησ νϑγϑηϊαίβέ παῦεπά, 5. οὔθπ 
Ζὰ Υ. 460. ἀξύστατον υπζυβαπιπεπιδησοπά, γψεγρ]. 
Αὐδίορῃ. ὙΥοΙΚ. 1566 ἃ. 8, 

Υ, 1443 Εἶ, Θοίί, ἀεῦ ἀὰ θεῖ πὲ ας Ηδυβ υπὰ 
αἷθ ἀορρεοϊπαίυγίσεη ᾿Γαπέβ!! θη, ἃ15 οἰ οἰοἢ σοβηπέθ (6 θεπ 
50 ννῖθ {ΠΕ σοβίηπίθ ) δίδομβε ἀυγοῦ Ὑεῖρ ον (ἀυγοὶι 
ἐς Ηείθμα ὑπ ΚΙνίδἰμποϑίγα.) ἂπὶ ΗθύΖοπ πᾶρβϑια ΠΣ 
(τ Ἠδυζο εἰά νϑγαγβαομθπα.) νυδιίοδύ ἅἀθπ. Αὐΐ ἀδπὶ 
ΚΟΓΡΕΥ (Πμϑ οἢπᾶπὶ. 465. απ ΠΠΠῸΠ}) ΔΌΘΥ ποῖ Ασί τη 
οἰμθ5 νυ] θυ! οθθη ΒΔΡΘη ρσοβίθ!ς (βίθμθπμα.). νυθῖβθη!οβ 
(αἰ βἐῦποπά, στγϑυΐίθηα.) οἰπθη ϑὅδησ Ζὰ βίπρθη χη 
(ἢγθαῦ}) δον βἷοῃ, ἄοὴ ! ἐμπέπτεις Κῦππέβ ζνύδὺ Ἰοἰομξ 
ἧπ ἐμπιτνεῖς νϑυνυδηᾶθὶε νυογάθη. (ἃ ἈΡΘΥΓ 8 ἀἶθβοὺ 
ϑίθ!!8. ἀθς ΒοΟ πῖοβ. εἶπα ἰδησο πᾷ Κυγζα ϑ'υ!θθ βίθμθῃ 
ΚΑππ, 50 ᾿ἰβδύ Κοῖὶπθ ἀθηάθγσυηρ ποίῃϊσ, δεφυεῖσε, νγο! ἢ 6 5 
16 Ὀτκυπάθῃ ἰἰαθεπ, Καπη βομνυ θυ οι γεγο αϊροῦ γγοῖ- 
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καρδίᾳ δηκτὸν ἐμοὶ κρατύνεις. 
ἐπὶ δὲ σώματος δίκαν μον 
κόραχος ἐχϑροῦ σταϑεῖσ᾽ ἐχνόμως 
ὕμνον ὑμνεῖν ἐπεύχεται 

βΕπο ττ τ ντυ τνυυσῦσσ  πππϑϑϑσθανι Ὁ υυδετῦθ σου ΡΘΘΘὁὃ Ἑ πτπσοισαπαπασκτεσενι 

ἄδπ: ἀθίβῃδ!" Βαῦ6 ἴον ϑειφυέσόι σοϑοθγῖθθῈπ., ὑυθ! ἢ 65 
ἄϊθ Ἰοϊοβίεβίθ Αθπάθγυπησ βομοίηῦ, ἃπάθγο διφυίοισι.. 5. 
Τιοῦοοκ σα ῬΒνγηΐϊοῖοβ Ρ. 494. Απὶ ἔπά8 ἀδ5 1)00}- 
πιῖο5 Καπη οἶπα Κυγζα 50.106 46. ἰδῆρσϑη δηβρυθοῆθη, ΥΥ18 
οἵιί. διφυεῖς ννεγάθη 416 ᾿ ἀπέδ!!άθη σοηδπηΐ, ννοῖ} 6416 

ἈΑεἰίθγη 465 ᾿Ἑδηΐδίοβ οἷπ αοίέ, ζδιυβ, ὑπὰ οἷἰπο ϑίθι- 
16 Π6. ῬΙαίο., ψυνᾶγδη. 5. Εν. τοί. 5. 9540 -ἰἴ,. ἸρΡΗ. 

Δα]. 804, Ηγβῖμα5 89 ἃ. ἃ. Ὑ6ΓρΡ]. Βορὶι, Ἔτϑοι, 109 
διφυὴ τ΄ ἄμικτον ἱπποβάμονα ὄτρατὸν ϑηρῶν, Ναϊο- 
Κϑηδοῦ σὰ Εἰαγ, ῬΗοΐη 1030, υπ5 σὰ ἴδοι. Ῥγοπι, 116. 
ΤΠε θοῦ αἶα Εὐτη διφυέσόε 5. Νίαι(ἐἢ, Οτάπιῃ, ᾧ, 7, 
τη 5 Ζὰ Ῥεῖβ. 980, Ομοθρῃ. 559. ΒΙοπιῆθὶα Ζζὰ Ῥεῦβ. 282, 
Βορῃ. Αηΐ. ὅ69. ἕρη γυναικῶν ἀστοὶ ἀ16 ὙΥΦΙΡΟΥ αἷβ 
ΜΜΠΘΙ ἀπά Ὑνογκάθυξο, νοῦ]. Υ, 1028, δορὶ. Εἰ]. δ26 
ἧς ἐξ ἐμοῦ τέϑνηπεν. ἐξ ἐμοῦ. ϑοριι. ΤγαοΝ, 171 
ὡς τὴν παλαιὰν φηγὸν αὐδῆσαίΐ ποτε Ζωδῶνε διό- 
δῶν ἔμ πελειάδων ἔφη, Απί. 989 ἢ ἃ. ἃ. παρδίᾳ 
τὰν ἐν παρδίᾳ. Ἐπ᾿ ἰδὲ ἀσγοῦ ἀϊθ Β υπίΖθϑὶβ Ζυνθίβυ θΐρ. 
5. Ζὰ 5160. 970, δηκτον ἢηπάοῦ βἴοι Ζυνασ πἰομΐύ ἴῃ ἀθπ 
Ὑγονίογ ομθγη, ἰδ Δ ΌΘΥ σοι ερ σοὈ] ἀθέ, πηα Ζοὶρέ 510} 

ον ἴῃ ἄδη (ὐοπιροβίιϊ5. δῖαη ἢαὺ καρδεσδηγίτον ἀπάθγη 
 γΌΠ|6η.. 8 5100} ηἰοῃῦ ἅθ6]. ἀθδὺ υὑπηδτηῃῖσ. [{{606ν ἐπὶ 
δώματος σταϑεὶς 5. σὰ ΗΙΚ. 627. Ὑετρὶ. Ονἱά. Ηογοϊά, 
Χ, 125 υδδα διρεγϑδέαῤιτε νοΐμμογθα ἱπήμιπαΐᾷ 

ππατγίτπιας, Ῥλαεάγ. 1, 27, 8 φιδπι (σαήιδιι) 8 δ τι 8 
φωξεέμχγίμδ δρετν ξοτέμν οομέμδ. 11,1, 1 δὼ- 

Ρεν ωνοτιοώι δέαδαὲ ἀο͵εοέμπι εο, Κ᾽ αἰ. Ἐίαοο. 
ΤΡ, 3512. υμιεέ, ἐδοίατπ. ΧΙ νοϊωὲ ἐπιξαμδέας 
ἄνεϑ διρτα οαϑδρίγαπέοϑ δέαπιδ, δίκαν κοόρα- 
Ἠοϑ ἐχϑροῦ, 5. χὰ ΗΙΚ. 7292. μοὶ οδπίννθαθε : τἷγ, τὰν 
λΐ ἢ, ΠΔΟἢ τηθῖποὺ ἀμβομέ, ννῖθ ὉΒοθρα. 72 ἐμοὶ, Μδείῃ. 
Οὐάμιπι. ᾧ. 587 {., οἄδὺ ρ]βοηδβίϊβοι, 5. 485, ᾧ. 589, ἔ,, 
υπίρη Υ. Ἰ0ὅφ, ἀπαύμὲν 189, 2806, ΑὙβεῖεν Βε, 16 
Καπανεύς μου καταλείπεται ἀϑνοϑέοὶ ἐμγόμωϑσ νεῖβ 
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1450 ἰὼ παράνους Ἑλένα μία τὰς πολλὲς, 
τὰς πάνυ πολλὰς 
ψυχὰς ὀλέσασ᾽ ὑπὸ Τροίᾳ. 
νῦν δὲ τελείαν πολύμναστον 
ἐπηνϑίσω αἷμ᾽ ἄνιπτον. 

1455 ἥτις ἦν τότ᾽ ἐν δόμοις 
ἔρις ἐρίδματος ἀνδρὸς οἰξύς. 

ΚΑΥΤΔΙΜΝΗΞΤῬΑ 

νῦν δ᾽ ὥρϑωσας στόματος γνώμην, 1478 
τὸν τριπάχυιον 
δαίμονα γέννας τῆσδε κικλήσκων. 

οὔεη Υ. 1118 νόμον ἄνομον. Ἐὲΐ᾿ ἰδέ εἶπ βοίομεν 66- 
5δησ ΖῈ γϑιβίθῃθη., υνῖθ αἴ6 ΕἸ ΠΠΥ5 βἰηρσί, 5. Ζὰ 5160, 
848, γεη. υπά ΕἾοΓ. ἐνγόμως. ἐπεύχεται πιαοῃΐ δἰπθπ 
ΤΌ}εθετρϑησ δ5 ἀ6Υ Ζυνεϊίθη Ῥϑίβοῃ ἴῃ ἀἷθ ἀγιί8. 5. Ζὰ 
ΗΙΚ. 109. Ηἰϊπίον ἐπεύχεται ἴεϊ!θπ Ζυνεὶ ϑ υ]θῈπη., ννε]- 
οἶδ ἄθιη βίγοριβοθθη βίον επίβργθεομεπμ. [Ιοἢ Βᾶθ68 ἐω 
Βιησυροίαρσί, ννὰβ ἰϑῖομῃῦ υυθρ δι! θη Κοπηΐθ.. ἀ8 ἀδγ δβίοῃ 
ΔΗΒΟΒΙΙεἴβθηάθ Βοίγαϊη 50. θορὶηπέΐ, 

Υ, 1450 --- 1456 ᾿ἰ5Ξὲ ἀοὺ ΒΕοίγαϊη ἄθὺ οὐβίθη ὅ6-: 

ΘΟΠβίγορῃΘ., ὙγθιίοῃοΥ ἴῃ ἄθη {Πτκυπάρφη ἔθη! , 5, Ζὰ Υ, 
1423. ἴὕδοθον ἀδὰ5 Εϊηζοίπα 5. Ζα Υ. 1430. 

Υ. 1457 ΕἾ, Ἰείζέ δθεὲῦ μαβδέ ἄμ θουϊομίϊσοί ἀ68 
ΜΙυπάε5 ( ἀεἶπον Ἀβθὰθ)ὺ ϑδ΄᾽ηπ, ἄθῃ ἀγα δοῃ σεπᾶῃγίθη 
(ἄδῃ ννο! σεπϑἢγίοη. πὶ ΒΙαία ἀθγ "απίδ! θη Γι οὨ] 10 ἢ 
δεκδίσίθη.) Οαοὐέ ἀἴθβοθ Οθβοῃιθοῆίβ δηγαΐαπά (δηκίᾶ- 
δεπά ); 5βεϊζάθιη. πϑιμ! ἢ ὈΪα ΘΟ Κοπάθ ΟἿο 'πὶ [ππεῖπ 
(465 Οοἰίε5.) ρσοπϑῆγι νυϊγά, ρθθῦ 65. Ὀθυοῦ δυΐσεῃογέ 
ΔΙίεβ [,μεϊ4, πϑι65 ΒΙαΐ (ποὰε5 ΒΙαίνογρθίβθπ). δὲ 8|16γ- 
ἀϊηρβ, 5. Ζὰ Ρϑιβ, 978. στύματος ἀεν Ἀδάο, νυῖβ οἵ, 
τὸν τριπάχυιον τοι παχύς, νγῖθ βοβομ ἀἷβ Θυδηεϊίᾶς 
Ῥανυι ἢ. 5. ἄρον. θη! οῆθ ΕὈγηθη Τοῦ ΘοΚ συ ΡῬἢγυ- 
Βίομοβ Ρ. 494. ΥὙἹΘΙοἱον πὸ ΒεζΖιθυπρ δυΐ αἷς Ετ- 
πογάθπρ εν Ζυγοὶ ΚΙηΔοΥ ἀ65 ΤΓἬγεβίεβ ὑπὰ ἀε5 ἀρᾶ- 
ΠΙΘΙΏΠΟΗ. 85 ἀδθβ ατιίοη Εὐτιηογάθίεῃ ἴῃ ἀδγΓ ἘΔΠΊ16, 
ὕερον ἄθὴ Βιυΐροπυ 5 ἀον Βδομοροί οιίθη.., Ὀδβομάθα 
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1460 ἐκ τοῦ γὰρ ἔρως οὐρά ξο 
νείρ) τρέφεται, πρὶν καταλῆξα 
τὸ παλαιὸν ἄχος, νέος ἰχώρ. 1480 

ΧΟ ΡΟῈΣ: 

ἢ μέγαν οἴκοις τοῖσδε 
δαίμονα. καὶ βαρύμηνιν αἰνεῖς, στρ. 

1400 φεῦ φεῦ, κακὸν αἶνον ἀτη - 
θᾶς τύχας ἀκορέστου 

ἰὼ, ἰὴ διαὶ Διὸς 1486 
παναιτίου πανεργέτα. 
τί γὰρ βροτοῖς ἄνευ Διὸς τελεῖται; 

1470 τί τῶνδ᾽ οὐ ϑεόκραντόν ἐστιν; 

Ἃ6γ Εὐππιοπιάθη 5. σὰ ἔπη, 178. γιρλησρεοον ΔηκΙα ροπά, 
5. Ὅμεπ ΖιΥ. 094. ἐπ τοῦ διαϊ ἐξ οὐ. Ὑψεϊρῃ. ἱνὰξ 

18 Π νυ ΓΒ ΟΠ Θ᾽] οἢ Υἱὸς ροῦπαογέ βίαι ψείρει. Ὀϊδ8 
ΟἸΘΙ μοῦ ἀον ἃ -᾿αυΐα Ὀονυγκίο αἴθ. ουνυθοῃβοίαησ, 
Ἐπ βίβις [ὅν ἐγ ψείρῃ οἄδὺ [ἀν ὑπὸ νείρης. ἴσεθες 
αἷς Εν 5. Μαζί, ται. ᾧ. θ8, 9, Αππι., Βαίζεπδηη 5 
δυδί, ατγϑμῃ, ᾧ. 34, Απη. 8, ὦ, τπ5 Ζὰ Ρζοπι. 920], 
Ἠεβυομῖοβ νεῖραι. πατώταται, οἱ δὲ ποιλίας τὰ πα- 
τώτατα, ΘὈΘμἀαβοὶ δδύ ψείρῃ (ᾳδννυ. ψειρῆ). κοίλῃ, ποι- 
λία ἐόσχατὴ υμπὰ γειρὸν. ὀφοδρὸν, ἔόχατον. Ἐ5 ἰδέ 
πἰῦ γέαιρα ροἰεϊοι θα ἀφαίοπά, 

Υ. 1403 ἢἴΦ 7ννο}! (τς Ἀθομε ) ἄθπι σαννα! ΐσθη 
αοίέ ἀϊ6565 Ηδιιδθβ απ Βομ νου στο Θά θη γϑάρβο 4 ἡδΔο0 ἢ, 
Δ} δ Δ} } αἴθ βοβίθομίς Ναοῆγθαθ οἷμθθ ππουοϑο Ποῆ θη 
γογάθυ ] 1 οἤθη Οθβοιιοκη (ἀαΐβ οὺ ἀπδυ!ῃῦγ! οὐ ν γάθγθθη 
Ζυϊὰ6.).. οὗ ννθὴ ! ἀυγοῦ ἄοιιβ ἄθη ΑἸβομυ αἱ θη, ἀθῃ 
ΑἸ ὈΘνυγκοῦ; ννὰβ πᾶμ το νυῖγά ἄθῃ θυ] οι θη. οὔπα 

ἄθυβ Ζὰ 'Π6Ι ὁ νγὰβ ἀάνοὰ ᾿ἰδύ πἰοῃύ σοί νος! Ὀγδοῆί ἐ 
ἢ Ὀεκνᾶϊασοι ἀἰθ μεάς ἀθὺ ΚΙγιαϊπιπθδίνα 815. νυ8ΗΓ, 
Βόρῃ. ἃ]. 6.2, οἴκοις τοῖόδε ἀθῃὴ Θίηηθ ποῦ ἔὰγ 
οἴμων τῶνδε. 5. δὰ 5160, 420, [ἴὕεθοΓ καὶ 85 
γογθι πη πη σϑρδγοΚ6ὶ φυνϊδοῦθη βομπιάοκοπάθῃ Βεἰννὄγίθγη 

ΟΠ Κν Ζ0 5160. 296. αἰνεῖς βίθιςλ. πὶ δἴμθη ἀορροίίδη 
ο Αρουδαίϊν ἀδγ Ῥοδοὰ υπὰ ἀθγ βὅ'δομθ 5, Ζζὰ Ηἰκ, 103, 
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ἰὼ ἰὼ 
βασιλεῦ βασιλ εῦ, πῶς δε δακρύσω: 1490 
φρενὸς ἐκ φιλίας τί ποτ᾽ εἴπω; 
χεῖσαι δ᾽ ἀράχνης ἐν ὑφάσματι τῷδ᾽ 

14τὖ ἀσεβεῖ ϑανάτῳ βίον ἐχπνέων. 
ὦ μοι μοι κοίταν τάνδ᾽ ἀνελεύϑερον 
δολίῳ μόρῳ δαμεὶς 1498 
ἐχ χερὸς ἀμφιτόμῳ βελέμνῳ. 

θ9ῦ8. Τῦεθεν αἴθ ΕἰἸπβομαϊίαπρ ἄθν Τηξευ]θοξίοπθη φεῦ, 
φεῦ υπά ἐαὺ, ἐΠ ἵπ ἄεγ ΜΗ ἀθν Βδάβ 5. Ζὰ 8168. 
184. διαὶ “τὸς τοὶ Ἠδϊ!ΐδ, υπίον Ζυϊαβδαπσ πᾷ ΜΕϊ6- 
Ὑγκυησ ἀθ5 ἄευβ, σϑῦρ]. Ομοθρῃ. 6958 διαὶ «4ίκας, 
647 Αἰγίόϑου δίαιτ (πά. βέθῶι τί τῶνδ᾽ οὐ ϑεύ- 

. φραντόν ἑόστιγν: 5. οὔθη Ζὰ Υ. 904. 

Ὑ, 1471 Ῥερὶπηξ ἀον Βεΐγαϊη ἀθὺ Ζυνοϊίθη 5 ΓΟΡ 6, 
5. τὰ . 1493. ἰὼ πὺγ εἰππιαὶ ὕεη. πὰ ΕἼοΥ.. υπά 
50 {πὶ Δη{Ἰ5 Γορ Βἰβοθθη ὙοΥβ6.. υἱθι]οῖοῃῦ υἱοῖς τυ] Υ. 
1480 --- 1450, ἀἄδπη πιδοῆΐ 65 Καίηθη εἰρῃθῃ Ὑε δ. 81189 

βοπάθγῃ βίθῃς ννΐθ ἀογέ δυΐπογ 8 }0 465 νεγβιηδδῖβοβ. [βῦ 
ΔΌΕΥ ἦωὺ ἐαὴ τυἱομεϊσ, βο ἰδὲ ἐω δἱβ βϑροπᾶάθιβ Ζι πιθββ6ῃ, 
Ὑγ16 Υ, 1519 -- Ιὅ46 υπὰ Οἴίοετ. 5. Ζὰ ΟΠοερῃ. 154. 
50 δύυοῆ ϑόρῃ. ΕΠ. 77, 150, 840, ΚοΙ. 140. 

Υ. 1473 δὖ5 ἔγθυπα! ον Οἰαϑίπηθπρ νγὰθ ΠῸΓ 58 
τοῦ ὁ ἃ. 1. πιρὶπθ στοῖβε 1606 ἀπὰ Ζυποῖσαησ Ζὰ αἱγ 
τϑοῃέ, ἀδῖβ. οὶ πος ννεῖίβ. νγᾶὰβ. ἰοῦ Ζὰ ἀδίποπι ϑοιῖϊοκΚ- 
5816 βᾶσθη, ΠΠ4 ννῖθ 10} 65 σεπὰρσ ὈοΚΙίασθῃ 501. φρε- 
γὸὺς ἐῃμ φιλίας, 5. σὰ ΗΙΚ. 880. 

Υ. 1414 δὲ ἄδπη ϑ΄'ππθ πδοὴ ἐγ γερ, 5. σὰ Ῥγοπι. 
125. ἀράχνης ἄετ ΕΊ ΑἸ πιπΘβίν , 5. θη] 1οῆθ5 Ζὰ ΥὟ. 
874, ἴξθεν ἀὰ5 Οθννδπα, ἴῃ υυϑ! ἤθη Αρδιμθ μη η τοΐ- 
βέγιοκί ννυγάθ, 5. ζὰ Υ, 1086, Αὐὖὐβ τῶδε εὐβίθξ τη8π, 
ἀδίβ 65 Ζζὶι ββῇθῃ ὙΥδΥ. 

Υ, 1475 ἰδέ ἐκπνέων ἀατεῖ ἀϊα ϑ'γπίζεβδὶβ Ζυγεῖ- 
ΒυΠΡΙσ. ἐκπνεῖν βίον δἴζεγ θεὶ Ἐπυσὶρι 65. 

Ὑ, 1476 Ὁ, νυθὴ παὶν ρου ἀϊ6565 απυγῦγαϊσα [8 σον 
αὐτοῦ [ἰδύίβοη Μίογτα θεζνυθησθηο ὑοη ἀογ Ηδπὰ (5ο- 
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Κ4 ΤΤΑΙΜΝΗΣ ΤΡΆ. 

αὐχεῖς εἶναι τόδε τοὔργον ἐμόν. 
1480 μὴ δ᾽ ἐπιλεχϑῇς͵ 

"Δγαμεμνονίαν εἶναι μ᾽ ἄλοχον. 
φανταξόμενος δὲ γυναικὶ νεχροῦ 1500 
τοῦδ᾽ ὁ παλαιὸς δριμὺς. ἀλάστωρ 
᾿Δτρέως χαλεποῦ ϑοινατῆρος 

ὙΥδ (581|} πηϊῸ Ζυυοῃπο σον ὙΥ αἴθ! 1656 ΥΥ̓ ογία βἰπά 
γῸὴ ἄεδη ὙοΥΠουσθμθπάθηῃ Ζὰ {γθηπθη9 τῦῖ6 ἀ6ΥΓ ϑ''πῃ, 

α16. δυϊβογάθιῃ ὑπ θῃο ἴθηθ ϑέγαοίυῦ ἀπα 485 γϑυβοῃ! 6 π9 
Ὑεγβιηδδίβ ἂἃῃ ἀἰα Ηδπὰ σθῦθη. Αποὶ δαί Ὑἱοί. ἴπ ἀθ 
Οερεοηβίγοριθ υἱομέϊσ Πϊηίοῦ ἐμπνέων εἷπ Ῥαυποίυιη. 
ΟΌΥΥΟΒΙ ἴπ ἀοΥ ϑίγορῃθ πδὸῖ ἀθπβθίθοη ΥΥογία οἷπ Κοιη- 
τᾶ. ὦ μοῖ μοι Υἱοῖί.. ἴῃ ἄεγ Θἰροπβίγορμα ᾿θάοοι οὖ 
μον μοῖ, 85. Ζὰ Ῥοῦβ. 249, ἴΠ6ῦεν ἀδπ Αοουδβαίϊγαβ. ἴπ 
ἀογ Αὐδγυΐυῃρ 5. Ζὰ Ῥεοῖβ. 997, κοίταν [,ᾶσεγ. 5. Ζὰ 

ΥὟ͵ 1499, οάογ Κ'οῃ]αῦ, ΠΤ οἀοοβο δῦ, 5. οὔθ σὰ ΥὟ, 58. 

ἀνελεύϑερον ππννταϊροθ., ἀπθά|65, ἀηΓὮΒΏ 1 Ο}}65. γυὶθ 
65. δῇ ἈΣ αἰπιηοβίγα νγεγβίος. ἱπάθπὶ βἷθ Ὗ. 1603 ἢ, 
βᾶσί: οὔτ᾽ ἀγελεύϑερον οἶμαι ϑάνατον τῷδε 7γενέ- 
Οϑατ.. Ὑεῖδὶ. 800} Ομοθρη. 992 ἀτίμως, ὥσπερ οὖν 
ἀπώλετο πατὴρ 430, 431, 439. 474 πάτερ, τρο- 
ποιόιν οὐ τυραννιποῖς ϑαγνῶν, Ἐπ: Ζιθιηΐίθ 1ἢπ| νἱϑὶ-- 

πθὴγ εἶπ Ἠο!ἀθηίοά, Εᾶτη, ὠνγελεύϑερα. δολίῳ Καππ 
δύο χνγοῖβυ σ σΘΠΊθ558 πη ννογάθη ἄυγορβ αἴθ ϑ'γηϊζθ- 
515. δαμεὶς ᾿ἰδύ νοοσαίϊνυβ ππὰ Απήθάθ., 5. Ζζὰ ΗΙΚκ. 
894, ἐν χερὸς βοϊοϊηῦ πἰομύ «ἰπὶ Ηαπάροπιθηρσο, ἴῃ ἀ6 5 
ΝΆΠΟ βοπάθιπ Ἅγομ ἀογ Ηαπά, τὶς ἴθννα!} σὰ Ὀεοάρα- 
ἰδπ. ὑυπά 50 ϑορῇ. Αἰὰβ 27 λείας --- κατηναριόμέμας 
ἐκ χειρός. βελέμνῳ [Ἃὃν ὙΥαΙα ἀθουμαυρί, νυῖς βέλος, 
5. Ζὰ ΟΠοορι. 15. Εὶ5 ἰδ δεν γοπὶ Θοιννυογίβ Ζὰ γοτ- 
δίβθθη. 3. οθϑῃ Ζὰ Ὗ. 1120, 

Υ. 1479 {{ἰ ἀὰ Ὀεμαυρίοϑέ, 65 βού ἀ165 τηϑῖη ὙΥ οὐκ ς 
ἰοῦ θοῦ ἄθηκο ἀἷϊν ἀαθεὶ, ἀδῖβ Αρδιπθιηποπβ Οαἰίίῃ 
10} 560Υὺ (σίαθθα πιομέ, ἀδίβ ἴθ 485 ὙΥουκΚ. υνϑίοἢθϑ5 
ἀὰ ταῦ ΖΟΒΟΒγθι δύ, αἰ Αρδιμθιηποη5 δίῃ ρσοίῃαπ 
μ8 6) : δοηάδῃ διοῖ) οὔΐβηθαγεπα (βῖοι ἀδυβίβι! πα, Κυπά 
δεῦεπα ) ἀυτοῖ ἀα85 εἰ ἀΐθθεβ Τοἀΐεη πα ἅδον αἱέθ 
δυϊμπηηϊσα Ἀδομορσοῖδέ ἀθ8 Αἰχοιβ 818 βομ]πιπιθῃ ΔΙΔἢ - 
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1485 τόνδ᾽ ἀπέτισεν, 
τέλεον νεαροῖς ἐπιϑύσας. 

ΧΟΡΟΞ:. 

ὡς μὲν ἀναίτιος εἶ 1505 ὠντ. 
τοῦδε φόνου τίς ὃ μαρτυρήσων 
πῶ; πῶ; πατρόϑεν δὲ συλλή- 

Ῥογοϊίθυβ (γε 1} εὐ ἄθῃ ΤἨγεβίεβ ἄθββδεη εἶσθε ΚΙΠαΘΥ 
4]5 ΔΙΔἢΙ δυΐξοίζί ) ἀΐθδοπ (ἀθπ Ασδιηθιηποῃ.) ὈδΖδι 
(θεβίγαε εἴπεπ Εν δα ποπ ἤπαπσοπ πϑομορίεγηα (ἄὰ- 
ἀυγοῃ ἀαῖβ ΕΓ εἶποπ Νίαπη, ἀθπ Αρϑιηθῆποα, ἢϊπίογ 
ΚΙπάθτπ, ἄθποπ πϑ ον 465 ΤΗηνοβδέθβ Ζυπὶ Ορΐεῦ 
Ῥγδοηίθ). Ἐπὶπ6 ἄμπη!]ολα ἔθ! 6 ἰδέ Βορἢ, ἘΠ. 825 ΤΠ -- 
ιοβα5 ἃπαρᾶβιβοιθ ϑυβέαπι δπίβρυιος ξοΐπεπὶ Θεσθη- 
δυβίειηθβ ΠῸΥ δἷἰβ δηζοβ. πίοῃῦ ἴῃ) ἘΠΠΖΟΙηθη., 5. Ζὰ Υ, 
1493, αὐχεῖς, 5. τὰ Ῥτοιῃ. 338, μη δ᾽ Εδτη. υἱοπίΐα, 
μηδ᾽ Υἱοίῖ., 5. ζὰ Ῥτοιι. 903. ἀγαμεμνονίαν --- ἄλο- 
χον 5. σὰ ΗΙΚ. 588. ἐπιλεχϑῇς (ἐπιλεχϑῆς Βδτη.. ἐπι- 
λεχϑὴς Ἐ Ὑἱοί.}) βίθεμε βίαι ἀεθβ Αογίβίυβ. Νίβαϊ, ννῖβ 
Οἰζου ἀογ Αογϊβέιβ Ῥαββῖνὶ, 5. Ζὰ 8160. 616, γυνγαιηὶ 
οί ἀογ ααέίν ἐπιδέχιπιογιἐῖ. 5. Ζὰ ἔπη. 788. Εἶπ ἰδέ 
ἄδββειθε. τνγὰβ οθϑη Υ. 1445 ἐμ γυναικῶν. ὕεθει 

τοῦδε υμὰ τόνδε 5. Ζα Υ͂. 1345. ἀπέτισεν εὖ ΘΖ ϊίο, 
Γγ : ΕΓ βίγαϊζίε, υυῖθ δι υΥἱνγ δᾶσθη, 5. Ζῃ Υ. 1997. τέ- 

λεον οἴπθη Εν ϑοῆβθπθῃ, οα. οἴπθη Ὁ αἰίθῃ, 5. Ζὰ Ὗ. 947, 
Υ, 1487 {. πᾶθ8 1οῖ ἀ65 βίγορῃιβομθη Ὑ  Υβ65 σα σθι 

εἶ τοιοῦδε 5ιαἰὶ εἶ τοῦδε ραξομγίεθαπ, ἀπάογε ἤόϑα, εἶ 
δύ, ἐσσὶ (5. Ναί, Θτάπι. ὃ. 217) βίαι εἴ. τοιοῦδε 
οἶπθ5 βοίομθῃ., εοἶπεβ 50 σγᾷ(β! οἤ θη, 

Υ. 1489 πῶ: πω; ἀοτίξοιῃ:. ζὺγ πόϑεν; πόϑεν; 
Ἡδβυομῖοβ : πῶ, ποῦ, ὅϑεν, ὁπόϑεν. “Ζ;ωρτεῖς, Αἰππιο- 
πῖοβ Ρ. 191, τὸ δὲ πῶ τὴν ἔρ τόπου (σημασίαν δηλοῖ 
παρὰ τοῖς “ωριεῦσεγ, ᾿ῬῃμοϊΐοΒ ἀπίεΓ πωμαλα : ἔστι 
δὲ τὸ μὲν πῶ 4ἁώριον, τιϑέμενον ἀντὶ τοῦ πόϑεν, 
5. ἃ 0 ἢ Εέγπι. αρπ. Ρ. 698, 40 ἢ, 778, 17 1, Ρμᾶ- 
ὙΟΥΪΠΟ5 ὑπίεγ πω, Βοζάεγὶ απεοά, τ. 604. 8 Εἶ., ννο- 
βεὶθβύ αὺβ ϑορῆγοη πῶ τίς ὄνον ὠνάσηται (θεῖ ΒεκΚ- 
Κορ ὠναδεῖται); δηροίητε υυἱγὰ, πῶ :; πῶ; βομεὶπέ 
ΒΙΘΓ ογκιᾶγι ννογάθῃ Ζὰ πηὔξϑϑη : ὑὐσπαῦ ( ννούδυβ.. ὑτο- 
ἀυγοῖ}) πιδομίθ εὐ 65. θεζεῦρει ὃ Ἀδμηϊϊοῖ βίεις πόϑεν 
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1490 πτωρ γένοιτ᾽ ὧν ἀλάστωρ. 
βιάξεται δ᾽ ὁμοσπόροις 
ἐπιρροαῖσιν αἱμάτων 1510 

μέλας "άρης" ὅποι δὲ καὶ προβαίνων 
πάχνα κουροβόρῳ παρέξει. 

Ἐπτ. Ηδκ. 618 ὡς παῖδα --- λούδω προϑῶμαί 5᾽ εἷς 
μὲν ἀξίαν" πόϑεν; οὐκ ἂν δυναίμην. ῬΒοῖῃ,. 1618 [, 
ἀλλ᾽ ἔτι νεώάδων αὐτὸς εὑροιμ᾽ ἂν βίον ; πόϑεν:; 
ΑΙΚοβί, 788 ἢ τὰ ϑνητὰ πράγματ᾽ οἶδας, ἣν ἔχει 
φύσιν ; οἶμαι μὲν οὔ" πόϑεν γάρ; ὅοριι. ῬΆΠ. 1090 {, 
τοῦ ποτε τεύξομαι διτονόμου μέλεος ; πόϑεν ἐλπίδος: 
Ὑογρεβοίζι βοιδὶπί 65 Εἰν. Αἰκοβθί, 9ὅ πόϑεν; οὐκ 
αὐχῶ [Ἃς οὐκ αὐχῶ: πόϑεν γάρ; Μαμ Κῦπηξα 6β 
δον. νϑυβίθῃθπ : νυ θυ νγᾶνα ἀἴθ5. πιῦσ!οι ὁ ἃ. 1. πἰτη- 
ΤηΘΥΠΘ ἢν 5 ἀοοῖ δομοῖπς. ἀἴθβον Οἰυγαιοῖ ὨΐοΥ Ὑυθῃ σου 
Ῥᾶββθπά, ὑπὰ γνογζίιρ! ον ἴῃ ἀο Απύννον σοῦγᾶπομ! το ἢ 
Ζὰ δ6υ, 5. Βυγν. Απάτοπι. 88. Εἰθοῦ, 657, Αὐἱδίορὶι. 
Ευύβοι, 1492, ὙΥεθρ. 1184, Ὠκκὶο5. 412, 102], Μοικ, 
σὰ ἔυγ, ΑΙΚεοβί. 95, Μίδε. ἀγάπῃ. ᾧ. 611, 1. πα- 
τρόϑεν νοι αίοι, ἀθ5 σδιηθιηποη πϑι!ϊοῖ, θυ; πἱοπέ 

γοη ἄθπὶ ναίει ἀοὺ Καὶ γνζαϊπιηθϑύγα. ὙὙ16 ᾿θϑ8ῃ, ἀογ Βδάθ 
Δὴ ἀἴεβθ νγθρθῃ, ἄθμν Αηβοϊιθῖπθ ῃ80}} νυ θη 50}} 6, 
δ. ἄμη!οθα σὰ ΥὟ, 1687. Οὐδογ: ννοσθῃ ἀν "Π μαΐθῃ 4685 
γαδίειβ. 5. ἃ, 'δομιθριβίοθυ πηίου : ΪΝδιηθ. 

Υ, 1490 νομὶ γαίογ ( ἄθια Αἰγθὰβ.}) ἢοὺ ὅς ΔΚ 
Βοϊβδίαπα τπδομίθ σοκοιηιηθη 56 η ὑγ0}}} ἀον δοίιο σοἰβύ, 
ἃ. 1. Ὑγ 0Ὸ}} θεν πὰρ ἀθν ἄθῃ Αἰγθὰβ νύθρθῃ 561 Π6 1} Ἔτο- 
γεὶιμαῦ ἴῃ ἀδν {Ππΐρυννϑὶῦ αὐδίοπάς (ἀεἰδῦ Πουνογρεκοιῃ- 
6 ἢ 560. πη ἀν σομοϊ θη ἤρθη. ἴΠ6ῦθν ἀἴθ νογίο]- 
δαπρ ἀοὺ ΒΕ ον]ογ ἴῃ ἀοὺ ἴὐπίογννοιυ ἀγχοῦ ΘΔ] σοἰβέον 
8. Ζὺ σα, 170 ὀἠὀ γίγνεσϑαι ἰνεϊ[δε Βῖδυ Κ πὶ τὴ 6 π, 
νύϑῖοῆα Βοάθυίαησ πἰοῃς βοϊΐθῃ ἰδ. νύθπῃ ἐἴ Ἀϊοβίαηρ 
ΟΝ ον {(πατρόϑεν) οὐδ νυομίη δηρθάθαίοί, νυϊγά. 
Ὑ]Θ οι ἅδη! οι ἴσμι. 71. 

Υ. 149] εἶ, οὐ (ἀδν ἀλάστωρ) νετγίδιγε 80ε σο- 
νναϊίβαι (ΖοΠρσὺ ἀθῃ Αὐγθιι5) ὑγαρθη ἀοΥ νϑυβοι νυν βίο 
θη ϑίγοιιθ Βα (ὑνθσοη ἀθι τογάϊππρ ἀον Οδβοῦνν- 
βίθ, ἄθν ΚΙιηάον ἀ65 ᾿ΓΠ γθβίθϑ) ἃ15 φυδυδου ΑΥ65 ([ἀγολύ- 
Ῥάγον ὕπο! 5σοῦ!) νυ. νγοὶξ δὲ δῦ γ διοῖ υουβο τοι θα 

9 Ἔ 
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1495 ἰὼ ἰὼ 
βασιλεῦ βασιλεῦ, πῶς δὲ δαχρύσω: “ 
φρενὸς ἐκ φιλίας τί ποτ᾽ εἴπω: 1010 
χεῖσαι δ᾽ ἀράχνης ἐν ὑφάσματι τῷδ᾽ 
ἀσεβεῖ δανάτῳ βίον ἐκπνέων. 

1600 ὦ μοι μοι χοίταν τάνδ᾽ ἀνελεύϑερον 
δολίῳ μόρῳ δαμεὶς 
ἐκ χερὸς ἀμφιτόμῳ βελέμνῳ. 1ὅ20 

Κλ, ΥΤΑΙΜΝΗΣ ἜΡ 4. 

οὔτ᾽ ἀνελεύϑερον οἶμαι ϑάνατον 

(6 νυοῖϊῦ εὐ 06 δυο ἴῃ (ΕΓ Βδοῖῆθ ρϑῆθπ τηδ5) 
οἷν ϑοβδυάου ἄθιη παρ απυθύζεηγου ροῆδέ ἀὰ ἀαγῦθεν 
᾿ἡπαῖβ (ἀπ ρσϑῆδέ ποοῖ νγθιίου δἰ5 ἀδὺ Ηδομεσεϊβέ., 50 
ἀαἴ5 ἀὰ 56! δύ ἄθῃ Πν  βίθβ . συ] οπεη Οθμυσίπααῃηρ, 
Ζὰ φοῦθπῃ ᾿ἰδίς οἷη Οἰδρεηβίδπα ἀ65 ΑΒ θυ βϑυπ πιυ[β). 
βιάξεται ΔὈβοϊαΐ., υνἷῖα Ὗ. 577 βιᾶται. Ὄϊς Ἠαίϊνε 
ὁμοόπόροις ἐπιῤῥοαῖόσιν αἱμάτων 5ἰπὰ ἄυγοι νν ε 5 6 πὶ 
σὰ ὑβδειβείζοη, 5. Νίαξζ(ῃ. αγδηιη. ᾧ. 3598, ἢ. ὕτεθον 
ὁμούποόροις νυ ἐπιῤῥοαῖόσιν νεγθυπάεπ, 5. ζὰ ϑΙοῦ. 
918. μέλας μαῦ ἀϊθ ἰθἰζίε ϑ'υϊθθ ἰδησ, 5. ϑΘρ᾿ ΖΠῈΓ5 
ΤῊΝ οἶποῦ ΚυΐΖζοη ἀπνγθίδαησ ΖῈ συίθοι. Ῥγοβοάϊδ' 
8. 28, 1. 5. Ἄρης Ὁπβοισροίς ἀθογδαυρέ, 5. ζὰ ΗΙ. 
419. ὕδεθονι ἀβθη ἄθῃ ἀλάστωρ θεϊρεϊεσέαεπ Νᾶπιθῃ 
εἶπε5. μέλας "Ἄρης 5. τὰ ΗΚ. 699. Ἐθδϑὴ 50 Οβοερῃ. 
158. ὅποι δὲ καὶ προβαίνων (ἴῃ ἄδη Ὁτκυπάρδη ρ6- 
θη ἀἃ5 Ὑεγβιηδδίβ προσβαίνων), ᾿ἈδΙΜΠοἢ ἘΘΈΣ} Ἐς 
οὔεπ χὰ Υ. 415. Ὅθεν καὶ ποῖ ὅποϊ γΘΓΘ]. ΘΌΡΗ.. 
ΟΙά. 1336 ἦν ταῦϑ᾽ , δπωόπερ παὶ συ φῇς. Μετ 
8. Ζὰ 5160. 749. παχνα οδή]εοίίν : εἶπ Θερεπβίαπα ἀ65 
Βομβαυάθγῃβ 2 νυ πα, 156 Ἀρύος; 65 βίθῃς ργοϊερίΐξοῃ, 
5. σὰ ΟΠοερῃ. 92ὅ, υὑπὰ πουροβόρῳ παβπίαπεϊνί οὶ. 
παρέξει νου παρέξειμι. ἴπεθεν παρέξετς ταὶ Ῥεᾶβεηβθε- 
ἀουίαπο 5. Ζὰ δῖθρ. 354. 

Υ. 1496 1 ἰδέ ἀδογ Βοίγαϊπ ἀδθὺ ζυγεϊέθη αθροπ- 
ΒΕΌΡΙα, 5. Ζα Υ. 1423, ἴδσθεν ἀδ5 ΕϊηΖο πα 5. ζὰ Υ,, 
1471 τ, 

ν, 1505 ἢ, πἰομὺ ζάγνγδης ἀηννῦνα! σ, τοὶπ’ 108}, Β6Ὺ 
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τιῦδε γενέσϑαι. 
150 οὐδὲ γὰρ οὗτος δολίαν ἄτην 

οἴχοισιν ἔϑηκ᾽ 8 
ἀλλ᾽ ἐμὸν ἐκ τοῦδ᾽ ἔρνος ἀερϑὲν, 159ὅ 
τὴν πολυχλαύτην Ἰφιγενείαν ὃ 
ἄξια δράσας ἄξια πάσχων 

1510 μηδὲν ἐν “Διδου μεγαλαυχείτω, ξιφοδη- 
᾿“λήτῳ 

δανάτῳ τίσας ἅπερ ἦρξεν. 

ἄον Τοὰ ἀἴοβοπὶ σονογᾶσεη: ἄθπη Πδί πίοι δας ἀ] 656 Υ 
Ἰδέ σο5 Τὴ Π6 1} ἄοπι Ἠδυβε χυροία σε (νυῖθ ἀα τηῖῦ Ζιὶ- 
ΒΟ ΓΘ 50) ὁ ΑΙ τηθῖπθη, νοῃ ἤϊθβθ Βουγ ἀγθ πάθη δυΐ- 
δεζορθηθῃ ΞϑΡΓΟΙΒ.. ὑπᾷ Ζυνασ αἴ6 νἱϑὶ δαννθιηΐθ Τρ ἶσε- 
ποῖα απνυ γα! θομδπάοὶέ σὰ Πα θ6π, νυὔτγαϊσοβ δυο ἀθηά 
(ον οἵ' ρίεϊοῖν νομ ἴῃγ πδοῦ Οθῦμν 6 μαη 6]: ννυγαθ), 
801} δΥ΄ ῖομέ ἴῃ ἀε5 Ηδᾶοθβ Βεμαυβαηρ συ 5 ργδ ἢ] θη (510 
γα π.), ἀστοῖς βομ νου νογηϊομίθπάο “Γάζης ρορῦ5ὲ 
Βαθθηα (48 ε΄ ροθῦϊδέ Πδι.), νγὰβ οὐ Ὀθραῃη (γα ΘΟΥ͂ 
οἰπρο]οίθέ, γουθοῦ σοίμδη). --- ἴὔδθον αἴθ ᾿πίβρυθομυπε 
ἀἰοδ568 παρα ϑεϊβοιθπ ϑ γβίθπιβ 5, Ζι , 1498, οὔτ᾽ {ὺγ 
οὔτοι. ὕενεν ἄδ5 εἰ! αἰτία τοὺ 5. σὰ Ῥίοπι. 702. ἄγε- 
λεύϑερον απννῦγαϊς 5. ζὰ Υ, 1476. οὐδὲ διοὶ πιο, 
εἰσι ἀυοῃ. δολίαν ἰδὲ σεβδασί ἴῃ Βεζὺσ δυΐγν. 1477 - 
1501 δολίῳ μόρῳ δαμείς. --α- δολίαν ἄταν ἢπάεΐ 
βοὴ δον ϑορῃ. Ττᾶομ. 860 ᾧ,, ἔν, Ττοδα, 880, 
ὕει ἐγε τοῦδε “νυν ῖβοιιθη ἐμὸν ὑπ ἔρνος 5. Ζὰ Ῥοῖβ. 
9608, ἀερϑὲν παδομᾶάθπι οὐ Ὀοδγοὶίβ οὐυυδο βοη ὙΥΔΙ. ὙὙ16 
ἀα5 [Ιαὐθιηίβοῆθ Σο 4679. τὲ υπᾶ νγα,, 5. 20 Ῥγομπι. 
9208. 9016 Ὑϑιπδο ἀδδίσυπρ ἀον Οὔβαυγ ἴῃ Υ, 1808 νυἱνά 
ἀυγοῖ 485 Ζιιβαπιποηροβοίχίο γον (ἀνάξια). νγϑ!οῃ 85 
δἰ θιοβᾶπη 815 νυνὶ Ὑ ΟΣ α ΔηΖΌΒΟΙΠΘΠ ἰδ. θη βομυ]άϊο οί, 

8. σι Ῥέη. 172, ἴΠε0ον δρῶν τοῖς ἀορρο!ίοπι Αοουδα- 
νυ 5. Μαί. αγάπι. ὅ. 41ὅ, βιὶ ἄξια πάσχων. 5. 
ὕθοι. ἀ1ὸ ϑ'δοῆε ΟὟ. 9236 ἴ. ξιφοδηλήτῳ δοίϊν, ννὶθ 

ΟΒοθρὶ. 720 ξιφοδηλήτοισιν ἀγῶσιν. --- τίσας 80- 
δερθυ 50 Βαθοπά, 5. χὰ Υ, 131]. ἦρξεν βίθῃῦ τϊῦ ἄδηὶ 
Αὐοουραίϊνυδ. ννῖθ ϑοριι, ΕἸθοίγ, δῦ9 ἄρξαόσά τι λυπή- 
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ΧΘΡΟΣ, τ 

ὩΝ ἀμηχανῶ φροντίδων στερηϑεὶς, 1690 στρ. 
εὐπάλαμνον μέριμναν, 
ὅπα τράπωμαι, πιτνόντος οἴκου. 

1515 δέδοικα δ᾽ ὄμβρου χτύπον δομοσφαλῆ 
τὸν αἱματηρόν" ψαχὰς δὲ λήγει. 

᾿ 

ρὸν ΠΚ. Βτγ. 1. ἄρξασι Φρυξὶ τὴν πᾶτε ᾿Δρχείους 
ὕβριν, 5. Νατιῃ, ατάπιπι. ᾧ. 336, Ἀπ. 1. Μίαπ Κῦηπέθ 
Ὑγοσοπ ἀοΡ αἰΐοπ ΟἸθομμοῖς ἄδν Εὸ - ᾿ξ ἔρξεν νοὸπ 
ἔρδειν Βομγεῖθθη, ἀοοῖι ἰδέ 4165 πίοδς ποιπϊσ, 

Υ, 1δ1Ά2 ΠῚ νευίθσοη Ὀΐη ἰοῖ Θἰδάδηκοα Ὀογαυδέ 
ὙΥ σΘἢ Εἰποῦ σοβομοκίθη {ΠΕ θεγίεσαησ (ὙῸΥ Ὑ ουνυείγγυηρ 
θεν ἀὰβ Ὑογσϑία! ἐπα Ὀϊα ἰοΐ πίομέ ἴῃ βίδα σὰ ἅθογ- 
Ἰεδεπ.). νυῖθ ἴοβ τΐο ννθηᾶθη ( θα πμΘἤπιθπ, ντὰβ ἰοῖ δπ- 

[δηρ θη.) 50}}.. σεπη φσείαφ θη ἀὰ5 Ηδυβ (σγεὴη αἷς Κῦ- 
ὨΪΟ 5 [Δ Π}}}} 6. ὈπιρεΚομπηπιθπ βουπ υυϊγὰ). ἀμηχανῶ 5ίεδέ 
χεϊδ ἀξ Αοουβαέϊν. 5, Ζι Ὗ. 1147, Ῥοοῦ Κῦὐπηΐξα πιδῃ 

δ 0ἢ νεγθίπάθη φροντίδων στερηϑεὶς εὐπάλαμνον μέ- 
ρίμναν : ἀὰ ἰοὴ εἰπθ5. σϑβομβι οκέθη ΝΟΒάθηΚθη5. πιθῖ ποῦ 

(ὐεάδηκθη Ὀουδυρθέ δἷπ; 5. ὥδθευ. ἀεπ ἀοουβαίϊ νυ. δῖ 
σὅτερη ες δίδει. Οσδπομι. δ. 424. 1. Ῥᾶπη ννῦγάθ 
ὅπα τράπωμαι νοῦ ἀμηχανῶ μα ΥΒΘΗΒ γύϑῖοῆθ Υογ- 
Ῥἱπάσηρσ πἰοῃξ βοϊΐεη ἰδέ, φροντίδων ἘδγΥη., ΥἹ]οί,, 
φροντίδος ὕεη.. ΕἾοτ. εὐπάλαμνον δᾶθα ἰοὰ ποι ἃ 
εὐπάλαμον νεοτᾶπᾶογε, Ὧὰ ἀΐε ΕΌτη ρου ἰδὲ, υὑπὰ ἀϊα 
υδηςᾶξ πος νογᾷπαογε νυῖγά. 5. Ζὰ ΗΙἸκ. 873. σπε- 

τνογτος (σεν. πίτνοντος, 85. Ζζα Υ. 1147) βἴεβέ πιϊξ 
ἀεν Βεάδυϊμησ ἀθ5 Εἰιίυνῖ οχαςίῖ, 5. ζὰ ὅ81εὉ. 80]. 
οἴκου, νεῖθ οἵξ. γοῃ ἀδὺ ΕἰΔμμ116.. γεγο]. ἔπη), 761. 

Υ. 1515 ἢ, ἰοῦ Γὐγομέβ δθεὺ εἶποπ ΒαιβΖουγ  6Π-- 
ἄδθη Ῥἰαΐζγεσεπ, ἄδθὺ διυτῖσ ἰδέ; ἀδὰ5 Θείγδρἔε! πᾶμ! οι 
μῦγε δῦ, ἃ. 1. 10 [Γγοῆῖθ Δ ΌΘΥ οἷπ δ᾽ σοπιθῖποβ ΒΙαΐ- 
γεγσιθἴβθη, ὑγϑὶομο5 αἷς Καὶ πὶ σϑἔδιη!!ϊθ Βιηνυοργαῖτ, π80ῃ- 
ἄδπ εἰηπιαὶ οἷη Απΐδησ τ ΝΙογάθη σοηδομῦ ννογάθη ᾿βύ: 
τνῖθ εἰπθιὴ Ῥίαίζγθσθη δἰηζοὶπ ἔα! θπάθ Ἔγορἕθ νογδυβ- 
ξοῆθη. Ὁπίεν ὄμβρου Ἠτύπος ᾿ἰ5ὲ ἀϊε Εἰγπιογάυμῃ φνγεῖθε 
ΟἸϊΘοΣ ἀογ ἘΔ 6, ἀοὶ ΚΙγίαϊπιμοβέγα ὑπὰ ἀ65 Αἱρὶ- 

»" 

 νῳνϑ 
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Δίκη δ᾽ ἐπ’ ἄλλο πρᾶγμα ϑῆγει βλάβης, 
1898 

πρὸς ἄλλαις ϑηγάναισι μοῖρα. 

βίῃοβ. ὑηΐογ φεγχας αἴθ ἀε5. οἰπζθίπθῃ Αρϑδπιθπο. Ζ8 
γογβίθῃθῃη, ἄδθπη Καβαπᾶγα υυὐἱγά δἷβ ποῃέ χυγ ΕΔ 

σειν ὑμα 5 5ΚΙανῖπ αἰομέ ρογθομποί, ὄμβρου γιτύ-:. 
πον ρθε ργαβέϊβοῃ [ὔν ὄμβρον «κτυποῦντα: 416 ΒοΙῖ- 
νυνί. δἰπὰ ἀϊομέουϊβου. δυῦ τύπον Ὀθζοροπ, Οὗ 516 
δἰεῖοῃ σὰ ὄμβρου ρεμόγτεη, Αδμη!ομ65. οὔθ, δὲ πδὸῇ 
ψεπκαὶς ἄθπὶ ϑίππθ πδοῖ {ὕγ γῶρ., 85. σὰ Ῥγοπι. 126, 

Υ. 1517 ἴ εἱ5. ῬΙΚο. δε γοῖϊζέ Ζὰ δἰμποῦ Δ ΠΆΘΥΠ 
ὙΠαύ 465 98 61}5 δα βευ ἀπάγῃ ἈθίΖιπσθη αἶα Δίοϊγα, 
ἃ. 1. δυΐδοι ἃπάθιπ Απίγθθεπ ἰγοῖθὲ σὰ Ἀδοῖῆθ ἄθη 

᾿ Οτγοβίο αἷς. βομ]οΚβαϊβπιδοδέ, ὑπὰ Ζυνᾶν δἰ8 Οογθοῃεῖδ- 
Κοὶς ὑθοπᾶθ Μίδομέ, 85. ἄδηιομοβ χὰ ΗἸΚ. 699. “͵κη 
ὙἹοῦ. ὑμὰ νἱο!]!οϊοιῦ ὕεη. ἀπά ΕἾογ. δίρῳᾳ πιϊῦ ἡ ἅδεγ 
ᾳ δγη, [πε “ἔέρᾳ οἄον “Πκῃ ἀὰ5 ἀοιίθ.,. 80 ΙΒ ΑἸΘΒΟΥ 
ἀαξίνιις ἂδν ἀαείνια ἐγιδέγιιπιεγιεῖ. 5. χὰ πη, 788. ἀπὰ 
ἄον πη: ἀυγοῖ ἀἰα ὭΙΚΕ ἐγοῖδύὺ ἀϊθ πόμογ ΝΜίοϊγα ἀ8π 
Οτοβίοβ Ζὰ πϑυθηὶ ΒΙυϊνογρίείβοη, ἰ]ευιίσθηβ ἰδ ἀν 
Βουϊπιηυ5 Ὗ, 1517 ἱπ “΄κη ἀπᾷ βλάβης νογηδοὶ ἀβδισϑῦ: 
Ὑγὰβ ὉΠ) 580 πιογκννῦγαϊσον. ἰδ, 815. θγῖσεπβ ππὰ δύο ἢ 
1}. ΔΗ ΓΒ ΓΟΡἰδοοη εῦβα ἀουίβδοῦθ Εογιθθη βιοῖ ἤηάθη. 
ἴϊπι 50. νυδῃνβο οἰ πίον ἰδὲ δίκα οἄδθν “κα δὰ βοιγοὶ- 
θθῃ, νγθπη οι βλάβης νἱει]διοινο δΌβΙ ΕΠ οι, ἀπὲ πιομέ 
ἀυγοῦ ἀϊα βομγοϊθαγτε βλάβας ἀϊαὸ Ἀοάθ ἀπάθαμ οι Ζὰ 
τ ΟΠ ἢ, γοπὶ Ὠιομίου σοθυδαοιέ νυογάθη ἰδ. ἐπ᾽ ἄλλο 

πρᾶγμα βλάβης δῦ ζὰ νουθίπάθη. ὑπ κβίθῃξ {ὃν ἐπ᾿ 
ἄλλο πρᾶγμα βλαβερὸν, 5. δίῃ. Θσταηπι, ᾧ. 8516, ἢ, 
ἄλλο [αὶ νυ ῃγβομθ]1οἢ τοι Ιεἰχίς ϑ 0108. ἄυγοι Ῥοβὶ- 
ἰἰοη ἰᾶησ, ἀδ ἴῃ ἀ6Υ (ἀοβθηβίσορῃθ Δ ἀἴοδου ϑέθ!!6 οἷπθ 
Ἰδῆσθ 5.106 βίθμέ, ϑήχει βίβῃξ δυβοϊαί. πρὸς ἄλλαις 
ϑηγάναισι δυΐῖθοεῦ δηάθγῃ Βδίζυηρεπ ὑπᾷ Βεννεσυηρθ- 
δγάμαθη,, νγθῖομα Ομοορ. 9294 ἔἴϊ, δηρερθῦθη ννϑγάθῃς 
5. ὅὯ45. ὕσεθον ἀϊς Βεάθιυίυπρ νοὴ ϑηγανη 5. ππ. 85} 
αἱματηρὰς ϑηγάνας. Ἀδἰηοι σο 5 Οἷα, ἀεραά, φμαθ5έ. 
ΤΥ͂, 44 (135) ἐρδαπι ἰχγασμπάξαιι ζ[οτγέΐεέι ἃ ἔτι ἐ 8 
μαδὲ οοέθι δὲς ἀξοοῦαπέ. 
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ἰὼ γᾶ γᾷ, εἴϑε ἔμ᾽ ἐδέξω 
1520 πρὶν τόνδ᾽ ἐὐλδὰν ἀργυροτοίχου 

δροίτας κατέχοντα χαμεύναν. 1510 
τίς ὁ ϑάψων ϑμν; τίς ὁ ϑρηνήσων; 
ἢ σὺ τόδ᾽ ἔρξαι τλήσει, χτείνασ᾽ 
ἄνδρα τὸν αὑτῆς ἀποκωκῦσαι 

1525 ψυχὴν, ἄχαριν χάριν ἀντ᾽ ἔργων 1548 
μεγάλων ἀδίκως ἐπικρᾶναι; 

---ὔὕὔἧἧ΄΄Ὸ ὁ -“'͵ο“ἕ“͵“ἕ5'Ἕ“ΤΠρῤρῤῤρῤρῤῤρῤπ͵΄΄ --.-. -΄΄΄ΠΠ΄ΠΠΠΠΠΠΠΡ΄ΓΠὃἕἷἕἷἕἕ8οΘο... 

Υ, 1519 Ῥερὶππέ ἄογ Ἐεἔγαϊπ ἄθγ ἀτγιἐέοη ϑέγορηθ 
δ. Ζ ΟΥ. 1429. Ῥεῖ Ηἰδία5 ἴῃ γᾶς εἴϑε νυῖγὰ ἀυγοῖ 
ἄεπη Αὐδτγαΐξ, ἀυτοῦ ἀϊα ὙΥΙΘἀθυβοϊαησ ἀθββθῖθεπ ΨΥ ογέοβ 
πὰ ἀσγοῦ ἀϊθ Οἄβυγ δηἰβομυ!άϊσεί, 5. Ζὰ Ὗ. 1230. εἴϑ᾽ 
ἔμ᾽ (δγη. εἴϑε μὴ ἐδέξω ἄδπν ϑἴππθ πϑοὴ ζῶγ: νυᾶγθ 
Ἰοἢ ἀοοῆ ρσεβίοσγθθη! 

Υ, 1890 ἔ, τόνδε 5. ξὰ Ὗ. 1346. ἀργυροτοίχου 
δροϊτας ἴῃ ΕΥ̓ 5} υνυδπάϊσεη, ἴῃ 6 Υ 5: εσμοπ Ῥδπῃε, 
γὸη χαμεύναν δομβᾷηρὶς,., 5. ζὰ Ὗ. 1100. ἀργυροτοί- 
χοῦ τδομξ χὰ χαμεύψναν, νεθῖομθβ οἷπ βοβ! θομέθβ, 6δἰθη- 

ἀ65 [σοὺ Ὀοζεϊοῃπεί, εἰπθη αεροηβαίζ. 5, Ζζα Υ, 1499, 
ἴθεθεν ἀΐθ Εγπιογάυπρ 65. ἀρϑιπθῆποη ἴῃ οἶπο Βδάθ- 
Ὑγᾶππη6 5. Ζζὰ Υ. 089, δροέταθδ. 5. ὉΒορρ. 1008 9 
Ἐπ. 633, ΒΙιΙοιηῆοϊά Ζὰ ὑ, 5.. γῦν, νεῖομος Βδγη, 
πὰ ὙἹοῖ, Πἰηέογ δροίτας ΒᾶΌ6η, πηά εἷπ ΒΟ! θο ίο εἴς 
500 Ζὰ θύῃ βοβεϊηπί, εἶπα νο!βίδπαϊσο δηδρᾶβοβοιθ 
ῬΙροάϊα Ζὰ μαϊάθα, 6810 στἱομσ ἴῃ ὕεη. ἀπὰ ΕἼΟΥ, 

Υ. 1823 7) ᾿ᾶθε ἰθΐ δβ Υἱοῦ. δυϊσθῃοιωπιθῃ. υπὰ 
50 Βδῦβη ψἱϑ]οῖομέ ἀπο ἀϊα ἀδτίσεπ Ὀγκυπάδη βέδεξ ἦ).- 
Ἐὼ ἰδέ ἀσγοῦ θέν ἃ σὰ ἄδογβθίζεη , 5. Ζὰῃ Ομοθρῃ. 849. 
τόδε Ῥογεῖτεέ ἄθη ἔοϊσεπάεπ Ἱπβηϊεῖνυ ὠποκωκῦόσαι 
ΥΟΥ. ὙὙ6 οἵξ, 85. Ζὰ Ῥεῦβ. 429, 

Υ. 1594 τὸν αὐτῆς (Βάτη, αὐτῆς) [γ τὸν 6ε- 
αὐτῆς, 5. τὰ 5160. 176. 

Υ. 1595 ἔ. ψυχὴν δπεῖπ Τμοθεπ., νγϑίο με πᾶ! οἢ 
Οδἢΐη ἰδ, 5. Ζὰ ΗἸΚκ, 8ὅ9, 85 Εοϊσοπάθ ἐοϊβῦ : ἀπὶ 
ἘΠΕ 6 Τωθθα (αἰπθη ἄδθπὶ ἀρσϑιποιηποῃ ἀμυΥ 1} ΚΟΙΏΠΙΘπ 6 ἢ 
1οθεβάϊθηδί.) ἐγ (418 ἔὔνβαίζ ζ0γ) ὑπσοῆθαογα { ἔγονοὶ- 
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τίς δ᾽ ἐπιτύμβιος αἷνος ἐπ᾽ ἀνδρὶ ϑείω 
ξὺν δάκρυσιν ἰάπτων͵ , 
ἀληϑείᾳ φρενῶν πονήσει; ““. 1650 

δια ξέο) Ῥμαύίθπ ὈΠΡΑΘ56Π4 Ζὰ γοἸ]Ζίθ θη (οννγοῖβθῃ). ὕδερον 
χάριν ἄχαριν 5. τὰ Ῥτοπι. 906. ἀντὶ 815 Εγβαὺζ [ᾶν, 

Β. Ζα Ὗ.ο 1290. ἔργα μεγάλα ρδτοῖδα Τὐηίμαίοη., υνῖθ 
ὅϊιον ἴῃ ἀεν Οἄγδββοθ. ἐπιριρᾶναι Ἃς ὥστε ἐπιμρᾶναι. 

Ὗ. 1527 ΠᾺ νυϑοῖθ Τωορτθᾶθ ἃθο ἂπὶ αὐᾶθα δυΐ 
ἄθη συν οοπ (υϊβογογαθῃο! θη} Μίδπη.. ἰῷ (υπ- 
6.) γάμο βίγῦπιθπα. νυυγὰ δ5. Αὐἰγιο ρίκοιῦ ἀοΓ 
(ὐδδίππαπσοθ (815 δυϊϊομύσοιθ ἩθγΖθὰ}) 5108: Ὀοπιῖ- 
ποθὴ ὁ ἃ. 1. νΥΥ ΔΡΘΥΓ ὙΥνα Β᾽0ἢ. 88 νυδῆσγθπι ὟΥΟἢ]- 
ὙΠ] 6η ἀἴο δῦ 6. σοῦθπ, ὅπ αὐαῦθ οὔνναϑ Ζὰπη 0086 [ἂν 
ἄἀδπ δυ[βογογά θη! οἰ θη Νίδηπ απίον ἢ γᾶπθη Ζὰ βᾶσϑῃ ἐ -- 
Π1ο56 Ὑεῖβα νγυθγάρῃ ἱπ ἀθὺ Αὐθσᾶῦθ 465 Ὑ]Ἱοίουια8 ἄδπι 
ἨδΙΡΟΝΟΥ Ζυρθβοιγίθθ θη, 5. σα Ὺ,, 1429. αἷγοϑ ᾿ὰῦ πιὰπ 
ἴῃ αἶνον ἃπάδνῃ. νυ  Ὲπ 9 δι]οῖη αἷγος βίθῃς ἀἰσμ ον βοῖ 
89 ϑδοῃθ {ὺγ ἀἰθ Ῥϑύβοῃ, νῦῖθ πὶ πϑῦθη "δ ϑίδημθηΐθ 
λόγος. Αβμη! ομθ5 οἵξ. Ζ. Βι Ομοθρι. 3530 ἔ, δίπαις 
τοί σ᾽ ἐπιτυμβίδιος ϑρῆνος ἀναστενάδει. αἶνος ἐπὶ 
ἀνδρὲ ϑείῳ ἰδ χὰ νϑυθδιπᾶάοῃ ὑμὰ ρεβαρί νγῖθ εἰπεῖν. 
ἐπί τινι, 5. Μαίίῃ. αύδιηπ. ᾧὅ, 886, δ. Αδμηϊ οἷ δον 
ἯΙ. 611 λέξωμεν ἐπ᾽ ᾿Αργείοις εὐχὰς ἀγαϑὲς, ται. 
οὐ Ξι Ὁ ἔπὲ θὲ τῷ τεϑυμένῳ τόδε μέ ἐλος παρα- 
"οπαὰ, 5160. 903 πάρεστι δ᾽ εἰπεῖν ἐπ᾿ ἀϑλίοισιν ἀπὰ 
ἀδ5. ΑΌΓΘΒΟΝ.. Ἀπαχϑηαυϊά, 61 Αἰῆϑθπαὶ ΧΙ, ρ.. 4164, 8 
βούλεσϑε δήπου, τὸν ἐπκιδέξιε᾽ (ο. τρόπον), ὦ πάτερ, 
λέγειν ἐπὶ τῷ πίνοντι. ---- σὺν δακρύοις (80 Βδγπ.. 
δὺν δαπρύοιν Ὑὶοῖ.), 5. Ζὰ Υ, 446. Δίαι αὶ σὺν 
δάκρυσιν φΘβομγῖθθθη, ἐάπτων δίβμύ πίον ἱπίγαπϑιτν, 
να ΗἸΚ. 533, 5. δῖ χὰ 5:6. 304. Αδβηϊῖοῖ ἐάλλεεν, 
βάλλειν (5. πὰ 5160. 1016}, στέλλειν (5. δὰ ῬεΥδ. 
601). ἑένας (μοῦ θοκ σὰ ὅορὶι. Αἰαβ 248) ἃ. ἃ. Αθβη- 
το ΗἸΚ. 668 Ε. φερέσθω φάμα, 85. 685. Ζὰ Ὗ, 684. 
Αὐοῖ ῥίπτειν, ὁκήπτειν. ἀληϑείᾳ φρενῶν τἋὑντ ἀλη- 

ϑέσι φρεσὲν, 8. ἅθες. ἄβθῃ Ῥαίνυ5 δίδιιῃ. Οτδμπι, 8, 
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ΚΛΑΛΥΤΑΙΜΝΗ͂Σ ΤΡΑ. 

1580 οὔ δε προσήκει τὸ μέλημα λέγειν 
τοῦτο" πρὸς ἡμῶν 
κάππεσε, χάτϑανε, καὶ καταϑάψομεν 
οὐχ ὑπὸ κλαυϑμῶν τῶν ἐξ οἴκων, 
ἀλλ᾽ ᾿Ιφιγένειά νιν ἀσπασίως 158 

1585 ϑυγάτηρ, ὡς χρὴ, 

897, πονήσει Ῥεζοϊομποί ἀδα Εσπβδεϊοα ὑπᾶ ΕἸ τσ, 
ἀδΓ5. 65. πἰομῦ Ὀ]οΙπου ϑομοὶη ἀπᾷ ΕὌγ ἰδέ. 9Ἐθ6Γ αἷδ 
ϑδοθα 5. Οβόοορη. 495 Ε΄ 

Υ. 1590 Ὁ 5. ὅθεν ἀϊαε Τῦπρ]θἰομ οῖε ἀϊ65865 ἃπᾶ- 
Ῥἄβιβομθη ϑυβέθπιβ ἱπὶ ΕἸ πΖοίποη σὰ Υ. 1423. προό- 
ηρίδι δῖ Ἦΐον πϊξ ἄειη Ασουξαίϊνυβ οὐπὶ Γηδπιεῖνο οοπ- 
δίγιίγέ, νῖο ἔων, Οτοβέ, 1071]; πἰξ ἄρῃ Ἰ)ανὰ5 ἀπά 
Ἱπβηϊνυβ βίης ος Ομοορῃ. 169 (5. ΒΙοιιῇεοιά ἀ885.)). 

ϑΌΡΗ. ἘΠθοίγ, 1919. 5. Μίαϊ. αὐδη. ᾧ. 657, ὃπ5 
ὰ ΗΙΚ. [86. 

Υ, 1ὅ82 κάππεόδε, πάτϑανε, 5. ας. Οταιηπι. 
ᾧ. 588. καὶ ὑπ 50, ὑπᾶὰ ἄκγυπι, 5. Ζὰ Ῥτγοπι. 279. 

Υ. 1533 πἰοδύ ὑπίον ΚΙασθη ἄθυου δι5 ἀθπὶ Ηδυϑβε. 
ἄεν Αηρεοβόνισθη, ἴθεθεν αἷθ ὅδοῃβ 5. Ζὰ ὍΒορριι. 498. 
ὑπὸ ,κλαυδ μῶν νἷς ϑορβ. ΕἸοοίγ, 680 οὔκουν ἐάσεις 
οὐδ᾽ ὑπ᾿ εὐφήμου βοῆς ϑῦσαί με; ἄδ5. 7111 χαλκῆς 
ὑπαὶ σάλπιγγος ἤξαν. 8. Μαίίι. αταππι. ὅ. 899, 
β. Ῥαββοννβ Ηδηᾶννυδιίεγθιυοι ἀπίεγ εἶποὸ ἃ, 1, ἀ, δυοὰ 
τυπ. 551. ΞΞΞ 5601,.992, 

Υ. 1554 ἶ βοπάορτγη Τρ σοηοῖα νογὰ 1ῃπ ἔγθυαισ 
815. Τοοβίου, ννῖθ ὈΠΠσ, ἄθη αΐοσ, δηέσοσθῃ σϑΚοπηπηθη 
5 Ζὰγ βοϊι πο κίγιηθηάθη ἰΠοθογίδνε ἀθν Κίαρσθη ( ὈΪ5 
Ζπι ἀοθογο Η), ἰιϑγὰπι ἐἰ6 Ηδμᾶ (ἄθῃ Ασπὶ ) βομ!!σϑηά, 

ΠΕ ὈΚοβθη, δὲ Ὀ:έενον Ηομη,. Ἰφιγένεια νιν ἰδὲ τἱοὰ- 
τὶρε γεγθεββόγυησ ἐὰν ᾿Ιφιγένειαν ἵν΄, Ὁϊ6 Ασουβαίϊνθ 
γὲν --- πατέρα Κῦππεη νοὶ ἀγτιάσασα ὑπὰ νοη φιλή- 
ὅξι, οαογΓ νοὴ Ὀείάθηῃ ψεγ15. Ζυρίοιος δ μᾶηροη, [9606 Γ 
ἐντιᾶν ἀπὰ ἀμηιομα Ὑεῦθα πἰἰϊξ ἄδι Αοουδαίίνυβ 5. [μο- 
Ῥθοκ χὰ ϑορὶι. Αἴαβ. 801, Ρ. 3540, Μαδί, ἄγᾶπιπι. ὃ, 
ὥϑὃ., δυοὸὴ Ηβιοάοι 1, [0ῦ. 11, 141, ἃ δῖ6 Ἰβἀοοὶ 
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πατέρ᾽, ἀντιάσασα πρὸς ὥὠχύπορον. 
πόρϑμευμ᾽ ἀχέων 
σπερὶ χεῖρε βαλοῦσα φιλήσει. 

ἈΠΟΡΌΘΣ, 

ὄνειδος ἥκει τόδ᾽ ἀντ᾽ ὀνείδους. 1660 ὦντ. 

τηοβέθηβ ἴπ θα Το Βεάδουΐξαησ νου Κοιμηθη, 850 ἰδέ 81} 
δἰομβουβίδῃ αἀντιαδσασαὰ δρβοίαῦ ζὰ πϑῆμπιθη. ἀπά πδοὶ 

πατέρα εἷῃ Κοιηπᾶ Ζι δβεΐζθῃ, 16 80 ἢ ν  ] 6 ἴῃ 
ἄον 5616 Ηβγοάοι. 1, 106. ὕεθεν ἀντεᾷν υ. ἃ. τ πρὸς, 
εἶσ ὰ. ἃ. 5. Ηεογοδοῦ. 1. 166 ἀντίαξον ἐς --- πέλαγος 
πη “ΠὭεηιτ. δέθρήατι. ἐῤεϑαμγ. ΠΠ γον ἀπαντᾷν. --- ὠπκύ- 
πορον πόρϑμευμ᾽ ἀχέων ἀὰ5 ΒΟ πο κιγπιοπάς Βοίογς 
ἀδθγαηρϑι6) ἀο ΚΙαρθη, ἀδθὺ βοῆπθ!] 6 ΥΌΥΪΠΡ ΘΓ 
ἀοΥ δέξαι τὰ ἀἷο Τοαΐοη. ὅδο νυῖγὰ ἀογ ἀομθγοῃ ρ6- 
Πδηπέ, νύ6}} τᾶ σοη ἔπ οἰδαθία, ἀδ[5 δ ἀ16 'οάίδη- 
ΚΙασθη δυΐμα πθ. 9 ππὰ 516 ἴῃ ἀἴ6 {Ππξογννοὶῦ Ὀοίδγάθγ6. 
γοῦρ]. Αροϊ!οάοτοβ θοὶ διοῦδϊο5 κίορ, Ῥῆνβ. 1, ρ. 129 
(165) ἀχέροντα μὲν διὰ τὰ ἄχη (πκατωνομάκασιν), 
ὡς καὶ ιελανιππίδης ἐν Περσεφόνῃ" καλεῖται δ᾽ ἐν 
φιόλποισι γαίας ἀχέεσσι προχέων ᾿ἀχέρων. ἔτι καὶ 
«Αικύμνιός φησι" μυρίαις παγαῖς δαγρύων ἀχέων 
τὲ βρύει. καὶ πάλιν᾽ ᾿ἀχέρων ἄχεα πορϑμεύεε βρο- 

τοῖσιν" ϑόρθοκι. ΡοΙγυχ. Βι. Η, ΑἸβοι. 5160. 890 τ; 
Κογπυΐί, ἐδ παΐ. ἄδογ. ρ. 934 ὁ δὲ ᾿ἀχέρων ἀπὸ τῶν 
γινομένων ἐν τοῖς τετελευτηκόσιν ἀχέων “προσήχϑη;, 
Εεγηι. Παρτι. Ρ. 180, 48 ᾿χέρων --- ὁ τὰ ἄχεα ῥέων, 
Βεῤκενὶ αἰφρθδ Ρ. 414. ὅ ᾿χέρων ποταμὸς ἐν “Διδου, 
μεμυϑευμένος παρὰ ᾿ ἄχος, Εμϑδέαεθ, χὰ ἤοιῃ. [Π|8ἀ, 
Ρ.- 1ὅ7, δῦομ ὅορῃ. ΟΙἷά. 80. πόρϑμευμα ἰδ ἀὰ5 Α"- 
βίγαοίσιη βίαι ἀ65 Οὐπογοίὶ πορϑμέα. περὶ --- βαλοῦ- 
ὅα [Ἂν περιβαλοῦσα, νὶθ ἔν. Απάτομι. 115 περὲ 
χεῖρε βαλοῦσα, νγεἴπιια !] Ὁ ΔΌΟΥ ἂῃ ΠΒΟΥΟΥ ϑ516}|}|6 χεῖρε 
Τὰν χεῖρα πιο Ζὰ δοῦλο θη ἰδ ; νϑγρὶ. Εν. Ιρῃ. Ἴδυγ. 
196 ἀπίστῳ περιβαλὼν βραχίονι. 199 ἀϑίπτοις πε- 
ριβαλὼν πέπλοις χέρα υ. ἃ. φιλήσει, σενν. φιλήσῃ 
(ΒΕ γη. φιλη η) νυεσβη ἕνα, ὑπ νέβρεῃ ἀθι δἰίθῃ Οἰβϊοὶν- 
Ἰιοῖϊῦ ἀδν αὶ - ἰαυΐε. 

, 1899 ἢ 185 ψογννυν {ἰζς οἷῃ ἀἴοβοῦ ἴῶν δὸγ- 
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1540 δόσμαχα: δ᾽ ἔστι κρῖναι. 
φέρει φέροντ᾽ ̓ ἐχτίνει δ᾽ ὃ καίνων. 
μίμνει δὲ; μίμνοντος ἐν χρόνῳ “ιὸς. 
παϑεῖν τὸν ἔρξαντα. ϑεσμιον γὰρ 
τίς ἂν γονὰν δᾷον ἐκβάλοι δόμων ; 1δ6ῦ 

1545 ᾳεχόλληται γένος προσάψαι. 

ἍαγΓ (ἀείποπι ἄθπὶ ἀρδηιθπποη σοηδομέθεη Ὑογντυγἕδ, 
ἀαἴβ εὐ βεΐϊη ΚΙπα σβϑορίεσί μα 06, Καπη ἴοὴ δἰπθη δπάθγπ 
αἸοἢ ἐγοϊεπάθη Ἂπίρεροπβθίζεῃ), ΒΘ ἢ δ γιεσ ΔΡῸῈΥ βἰμπά 
516 Ζὰῃ ρῥγὔΐθῃ (65 ἰδέ δΌΘΥ ΒΟ νυ ΕΥ Ζὰ δπίβομαδϊ θη, ννε]-- 
ΟἾοΥ Ὑογνευγῇ στο ίβου 85 ὍΟΥ ἃπάρογα 15{): --α 65. Ὀσϊπσέ 
ΒυΙησθηᾶθ5 (ὙΥΕΓ πδΙΏΠ1ΟΝ.. Ὑγ186 ἀὰ. δυβοίοθέ, ἀ6Γ τη 5 

ΒΌΘΙ ΘἰπΠΘἢΠΙ6Π.). 65 δ βθ 06 80 ἀδθγ δίογαθπάθ., 65 
Ῥεβίθῃς θοῦ ἰπ ἀεγ Ζεϊξ 4965 Ὀδβίβῃθπάδη Ζϑυβ (50 ἰᾶπρθ 
Ζεδυβ Ὀεβίθῃξ), ἀαδΐίς ἀυ]άθ ἀοῖ ΤΠδίοσ (ἄἀθγ ογρτο- 
ΟἾΘΓ) : το νυϑῦ ὑυο ἢ! πιδομίθ πᾶ οἢ εἷπ τϑοβέιηβ [βῖρ 65 
(8οπίο5) Κἰπά (ἄβη Οτγαβίθβ) ἰοϊονῦ δὺς ἄθῃ Ηδυξα νυϑῦ- 
δίοίξεπ ({(ντῦῖθ ἀὰ ροίῃδηῃ Πᾶδι) ὁἐ δηροϊθιμης ἰδέ ἀὰ5 6 - 
ΒΟ  θομέ Ζαμ δηῃδίίεη, ἀαῖβ 65 δπἢῃαξίες (οἷπ Κιπαὰ ἰδὲ 
δ 50 Θηρ᾽ πιϊῦ 05 Ὑϑγθυπάσεπ, ἀδΓβ 65 ρἰθϊοσαπὶ ἃ π᾿ ὉΠ55 
Βαΐίες ὑπὰ δᾶπρι). τόδε ἀὰ5 Ετϊρσεπάθβ, πᾶπη οι 9 ἐ- 
όμιον γὰρ α. 85. νν. γογθεγοϊξεπά. Ῥὸπη ἄϊεβο Ὑγοτίθ 
φημ θη ἄρῃ Ὑογντγί, ἀντὶ, 5. ζὰ ΥὟ, 1290, δύόσμα- 
χα, δι] 1οἢ ὀνείδη. Δ ετεὶ. Ριπάδγ. ΟἸγρ. 18. 10 
ἄμαχον δὲ κρύψαε τὸ συγγενὲς ἦϑος. Ὅϊε Ὑγοτίβ 
φέρε: --- τὸμ ἔρξαντα τιδοθεη εἶπε Ῥδγεῃίμεβθ, νγθὶοῃθ 
ἄδη ατυπά οπίῃᾶϊ!ε. νγείβῃα! Ὁ ἀθγ Ποῦ ον ΚΙγνίδϊπηπο- 
δίγα οἰπθη Ὑοσνευγί τηδοϊί, 5. σὰ Υ. 1160, φέρε: φέ- 
ροντα ἰβί ρἰεϊοββαπι οεἷῃ ϑρυϊοννοσέ, νγείομο ἄγος 
ΟΒοορι, 805 1,, Βορῃ. Ἀπ, 757 βούλει λέγειν τι, 
αἱ λέγων μτβδὸν: κλύειν ; , Βε. ΧΙΝ, ΘΟΕ φιλεῖ δὲ, 
πολλὴν γλώσόαν ἑἐμχέας μάτην, ἄκων ἀκούειν, οὺς 

ἑκῶν εἶπεν καπῶς α. ἃ, εἐκίᾶγι υυϊγά. φέρει [ἂν φέ- 
Ὅεται, νῖδς οἵϊξ, 5. ζὰ δορὶ. ΕἸ βοίγ, 1010, ΟΙά, 856, 
ΚΟ]. 56. Αὐξ, 462 υ. ἃ. ίἥαπ Κᾶπη γεαρ εἴρᾶηζεη, 8. 
ΡΝ ολεῖν. 1719. φέροντα ῬΑγθεϊησομάε5, ΝΝοιηϊηδί., ΝΘαΟ.9 
ΘΙ Ξοπιεῖη., 8, Υ, 488 πρὸς εὖ φανεῖδε, ὈΠοερΡΗ. 656 
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ΠΙΜΙΧΟΡΙ͂ΟΝ. 

ἰὼ γᾶ γᾶ, εἴϑε ἔμ ἢ ἐθέξω, 
πρὶν τόνϑ᾽ ἐπιδεῖν ἀργυροτοίχου 
δροίτας κατέχοντα χαμεύναν.} 
τίς ὃ 8 ἀμ ε τίς ὁ ϑρηνήσων; 

1δῦ0 7 ἢ συ τόδ᾽ ξαν τλήσει, χτείνασ᾽ 
ἄνδρα τὸν ἀὐδηῷ ἀποκωκῦσαν 
ψυχὴν, ἄχαριν χάριν ἀντ᾽ ἔργων 
μεγάλων ἀδίκως ἐκικρᾶναι; 

ἜΓΠῚ ΧΟ ΡΤΙΌΟΣΝ. 

τίς δ᾽ ἐπιτύμβιος αἶνος ἐπ᾿ ἀνδρὶ ϑείῳ 
10ὅῦ ξὺν δάκρυσιν ἰάπτων 

ἀληϑείᾳ φρενῶν πονήσει ; 

ἔν λεχϑεῖσιν, Μαί(ἢ. αταμηπι. ὃ. 971, Αππὶ. [5 ἘΐὉ]- 
δϑηᾶα ἀΐθπέ Ζὺγ νγεϊΐεγοπ Εγκιᾶγαπρ. ἐκτίνει, 5. σὰ 
ΥὙ. 1311. παϑεῖν τὸν ἔρξαντα ἰδὲ ϑυθ)] οἰδποιηϊπαίῖν, 
5. δὰ ΡῬήοιη, 759, Αδβη!οὴ Ομοθρῃ. 8509 δρασαντε 
παϑεῖν, νγεϊοια 566} 16 ἀθουπαυρῦ ἀθὺ ἀπϑτῖσοη βϑῆγ ἃμη- 
Ποἢ ἰδέ, 5, ΒΙοιηῆθὶά ἀδβεὶρδί. ἔρδειν μπᾶυπο πιϊέ 
θεν Νερεπθθαδυΐαησ, 5, σὰ δῖ᾽6», 905, ῥῷον Βαθ8 
1οἢ} ΘΙ ΒΘ μα θη, πᾶπ πᾶσ 65 ΠῸΠ 85 Ῥοβι(νυ5 οἄδῦ 
815 Οοιηραγδέϊνιυβ νυῦῖα ϑὥσσον, ἥδιον ἃ. ἃ. (5. Ζὰ 5160. 
5719.) Δῆβεῆεπ. 09}6π65 ἰδύ πίοιιῦ σϑηζ ὈΠυνγα ΓΒ 6 ἢΠ16ἢ, 
ἄἀὰ ῥῷὲ ἀα5 Βίαπιηννογέ ᾿ἰβέ, γΕΓΡῚ. Βίγαθοπ τ. 364 (60) 
ῥᾷὰ Σοφοκλῆς παὶ Ἴων τὸ ῥάδιον. 8. ἀβθεγβαυρέ 
Βιογᾶ θοῦ. ΤοθθοΚ Ζιπὶ ῬΒΥγμΐοΠο5 Ρ. 402 ,, ϑοβᾶξοι 
Ζυπὶ ΠΙοΠυ5. Ρ. 329, Ὅϊς Ὑγοτίες ἐρβάλοι δόμων Βαθ8 
οὶ ἀ65 Ψευβιιδδίβος ὑγθσθη ππιροβοίζύ, ἴὔεθον αἴθ γεγ- 
Ὀαπηυπρ 465 Ογεβίος 5, ζὶ Ὗ. 195δὅ. Ζα κεκόλλητας 
τι. 8, νυν, ἰδῇ γὰρ :ὰι ογρᾶηζεη, 5. Ζὰ 8160, 79, γένος 
Ὧ45 Οδθογθηθ, ἀὰ5 Κὶπά, υνῖθ οἵ. προσάψαι ἔν ὥστε 

“προόάψαι. ὕπερθεν ἄδῃ ἱπίγαπϑινοα Θδθγδαοι ἀΐοβθ5 
ὝΟΓΡῚ 5. Ζὰ Ῥεῖ, 89, 

Υ. 1646.-- Ιὅ66 ἰδὲ ἄοε ἴῃ ἄοπ Ὀτκαπάοη {ϑΗ!6 πᾶσ 
Ἐοίγαϊπ ζὰν ἀν ει Οἰοααπβέγορηθ, 5. σὰ Ὑ, 1493, Βοῖοι 
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Κ4 ΤῊΤΑΙ ΜΝΗ͂ΞΤΡΑ 

ἐς τόνδ᾽ ἐνέβη ξυν ἀληϑείᾳ 
χσησμόν, ἐγὼ δ᾽ οὖν 
ἐθέλω δαίμονι τῷ Πλεισϑενιδᾶν 

1500 ὅρκους ϑεμένη τάδε μὲν στέργειν, 1570 
δύυστλητά περ ὄνϑ᾽. ὃ δὲ λοιπὸν, ἰόντ᾽ 
ἐκ τῶνδε δόμων ἄλλην γενεῶν 
τρίβειν ϑανάτοις αὐϑένταισι. 
κτεάνων τε μέρος 

ΒΥΠΔΥ ὑπᾶ πιϊξ πὶ ΒΙοιηῆεϊ ἃ Βαθθη ἀΐοδθ Ὑεῦβθ ντῖθ- 
ἀδγμοϊ. ἴθεθοι ἀὰ5 ΕἰηζΖοίπα 5. Ζὰ Υ. 1519 ἢ 

Υ, 1557 ἢ, 5. θεν ἀὰ5 Νιομέβηβργθοθεπ ἀἶθβαβ 
Οεροηβυβίεπηβ ἴ Εὐϊηζθίποη Ζζῃ Υ. 1423, -- Νδοὶ 16- 
ΠΘπὶ ϑρυθομῃα ἰγαύ (γα) 65 οἷπ τϊῦ ὙΥΔΙγμοΙέ, ἃ. 1. 65 
ἰδέ Ὀαγοὶίβ νϑυνυ γι οι ννογάθη, νυῦῖθ ἄὰ ρσοβαρέ δαϑῦ: 
ἀαἱ5 πᾶ! οἢ ἀον ΔΙδγάον θὰ 56, πᾷ ἀθγ  γργθοδον Ἰ6] 46. 
ΚΊγ αἰπιηοβίγᾶ γνβηαάθί ἀδ5 νοῦ ὕμπογθ ΥὟ. 1654] --- 1549 
δορθη βἷθ Οἰδβαρσίβ δυῦ ἄδῃ Αραπιϑιῆποη δη. ἐς τόνδε 
χρηόμὸν ἀεῖϊηοπι ϑρτθοθθ σοιηᾶ5. 5. Ζὰ Υ, 67. , ἐνέβη 
βίθς Ππηρθυβοπ6}} νυ συμβαίνει, συνέβη. δ᾽ οὖν θεῖ 
Γάγνυδῃσ, Πλεισϑενιδᾶν, ἀ65 Αρδιιδίιποη ὑπᾶ ἀ65 δίε- 
παῖδοβ ππὰ ᾿ΠΓΘΓ Νίνμε: ΠΩ γογζιυρβννοῖβα ΠῚ (65 
Αρδιηθιηποη ἀπά βεΐμοῦ Κιπάθσ, 83. ζὰῬ Κ΄, 1992, 5ὲ- 
μένη ἘΊοτ,. ϑεμένα Υἱοῖ., ϑεμένα ταϊῦ ἢ ἅδον α Εδγη. 
τάδε μὲν στέργειν ἄδη Τοά ἀ6γ Ιρμϊσοποῖα ὑπὰ 465 
Αρδιηθηποη Ζὰ ογίγασθη, ὑπᾶ ἄδθη Βδίιποπ ἀθίβ δ] Ὁ νγεὶ- 
{εν πίοἢξ ΔηΖΙΚΙα ρθη. Ῥίθβθηὴ πϊβύ δἰθ πᾶμ! ἢ) ἀἷδ6 
ϑοδυ!ὰ θεοὶ, νυῖθβ διοὴ Υ. 1457 ΠΕ, 1479 Εἴ, δ᾽ δὲ λοτ- 
πὸν [ἂν ἀϊε Δυκυμπῖς ΔΌογ. [}ἢ ἀπάοτεν Βεάδαυξυηρ Ατὶ- 

βίορ!. ὙΥθβρ. 290 ὃ δὴ λοιπὸν γ᾽ ἔτ᾽ ἐστὶν (ἀνά. ὃ 
λοιπόν ἐότιν). 65 Βοϊρεμάβ βᾶπρέ νοπ ἐθέλω δῦ. 
ἄλλην. γενεῶν τρίβειν, γ ΕΓΒ]. βρῇ, Ὑγδοῖ, 408 ἢ. 
ὁδοὶ δ᾽ ἐγὼ φράξω κακὸν πρὸς ἄλλον εἶναι, πρὸς 
δ᾽ ἐμ᾽ ἀψευδεῖν ἀεὶ, ΡΗΙ. 1118 Εἴ, στυγερὼὰν ἔχε 
δυόποτμον ἀρὰν, ὠρὰν ἐπ᾽ ἄλλοις, ἀὐοῖι Αἰδοι, Εαιῃ, 
9380 ἢ. --( Ἐ ϑανάτοις αὐϑένταισι, 5. κὰ Υ. 106]. 

Υ. 164 {Ὁ υπά 5ο 16 ἰο εἴποι σογίπσει ΤΠ61} 
αὐϊζεν θα! θη (πὰ νέθπι ἰοῦ ἀυοῖ ποοὶ 50 υἱοὶ ἀαγμιῃ 
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1560 βαιὸν ἐχούσῃ πᾶν ἀπόχρη μοι δ᾽ ἀλληλο- 
φόνους Ἰο7Τῦ 

μανίας μελάϑρων ἀφελούσῃ. 

ΔΙΓΡῚ ΞΘΟΣ. 

ὦ φέγγος εὖφρον ἡμέρας δικηφόρου. 
φαίην ἂν ἤδη νῦν βροτῶν τιμαόρους 

δοΌοη πιῦ [βέθ, 50 ἀΔ [5 ΠΧ πὰ σουῖησο5 Βοϑιἐζίϊαπι ὉΠ606). 
80 δῦ δι΄ ψο κοιηπηθη σοπὰρ πηϊγ ἀοοῖ. ννθῆπ ᾿οἢ (πὰ1} 
ἄον ὙΥ̓ΘΟΙβο πιογάθ Βαβογθῖθη ἄθῃ Ηδυβο Ὀθποιημηθῃ ἢ 06. 
πᾶν [Ἂν πάντως, 5. Ζὰ Ῥήομι. 3456. οοῖ Καπῃ πιᾶἂπ 
δυο ἀδ5 Κοιπιμα πἰπίον ἐχούσῃ τέ ]οΐοτ. πδοὴ πᾶν 
Βοίζθῃ : ἄδπη ἰδ ΖζΖὰ ἀδογβοίζθοῃ ὑπ 50}}]06 Ἰο δἰπθη 
ΚΙοίπθη ὙΤΠῸῚ1] Οὔτοι Ὀεμαϊίθη. ἱπὶ αϑηζθη, δὲ 5ίθιξ 
πᾶοἢ ἄδιῃ ακϊζίοῃ Ὑγονΐο. 5. Ζὰ Ρύομ. 9921. υπὰ δον 
ἄδθη αοσθη- ὑπὰ Ναδοῃδαύζ βδίᾶυκοὺ ἤδύνοῦ 9 5. Ζὶ. 5160, 
6055 υπά ονϑη ζὰ Υ. 177. Οἰιοθρῃ. 249. 612. ννὸ 68 
ΕὈθηῖα}}5 πϑοῦ οἴημθπὶ ἄθῃ νογάογβαίς δι] θηάθη Ραγίϊ- 
οἱρίαπι βίθῃξ, 5. δοἢῃ χὰ Οἰιοορίι. 749. 1052, 5160. 

752. ἀλληλοφόνους μανίας [ὃν ἀλληλοφονιῶν μα- 
γίας, νυἷῖδ ἀπη!ϊοθαβ οἵ, ἴδεθον. ἀθὴ Βερυῖ ἀθγ ὅ6- 
δεπβοιρκοιῦ 5. σὰ απ, 2] 4. 

Υ. 1567 ἐγ ΑἸρίϑενοβ δ), νὸπ Κυϊοσούη ὑπὶ- 
σοῦρη, 5. Υ., 1028, 1040, υπά χὰ ΗΙΚ. 174. Ο"- 
νυ οὗ] δ δὺ5 Υ. 18 ἔ. 36 ἢ, 1410 ἢ οι οίβθη Καηπ 

ἀδΔβ εὐ ἴῃ Ραϊαδίθα σϑνυοθηί μα 06, ἀθι. νγ16 τη8 85 
ἄθη ΟΠποθρβογοπ ὑπ 465 ὅορῃ. Ε]οκΚίγα δὐβιθῃῦ. δυο 
ΠΔΟ ἀ65 Αρδιηθιηηοη [046 δβοῖπθ Ὑνομηθησ ννᾶγ : 50 
ΘΠ 610 ἀοομ ἃὺ5 ν. 1898, ἀδί» δ΄ νοῦ Αὐΐβοη ΚΟοιμηῦ, 
165. υυϊγὰ δοῦῇ ἀδάυγοςθ τνδῇγβο θη 10, ἀδίβ ΕΓ. 50 
δρᾶξ αὐυζίγι0., Ὀδὶ ἀθγ αγπιογάσηρ 465 ραιηθιθμοη ΟΥ̓́. 
ΓΙΌ 107 π΄ 975 Ὁ πὶ 8.) ὑπ ἀΡ Ὁ Καβδηᾶγα 
(. 1251 11.) ποθ ἐμᾶς σοννθβθη., ἀπά ἀβρογῃδαυρέ 
ποοῖ σαν ΠΙΟΝΌ δυΐῇ ἀοθν Βύμπε δυβομίθμθη ἰδ, Νὰγ ἄδθὰ 
Ἐδέμ, ἀθη ραπιδιπῆοῃ Ζὰ δυιηογάθη, σα }) ΕΓ ἀοῦ ΚΙγίαϊ- 
Ἰηπορίγα (5. Ζὰ Υ. 1196). 

Υ. 1668 ἤδη νῦν δθϑῃ 7είξί, οἄδτ, εγϑέ θέζί, τὰ- 
μαόρους, 5. τὰ . ὅ0]. 
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ϑεοὺς ἄνωϑεν γῆς ἐποπτεύειν ἔχη, 
1δτ0 ἰδὼν ὑφαντοῖς ἐν πέπλοις Ἔριννύων 1680 

τὸν ἄνδρα τόνδε κείμενον φίλως ἐμοὶ, 
ερὸς πατρῴας. ἐχτίνοντα μηχανάς. 

᾿Ατρεὺς γὰρ ἄρχων τῆσδε γῆς, τούτου 

πατὴρ ̓ 
πατέρα Θυέστην τὸν ἐμὸν, ὡς τορῶς φράσαι, 

17 αὐτοῦ τ᾽ ἀδελφὸν, ἐδύντασος ὧν κράτει, 
158 

ν. 1569 ἄνωθεν δὺ8 ἀεγ Ηδῆδθ, δὺβ ἄσπι ἨϊΠιΕ]. 
γῆς ἄχη ἀϊε Κυιδηκυῆσεπ δυΐ ἀθγ Εγᾶβ, ἀΐες ᾿γάϊβομθη 
Βεεϊπίγδομεσαπσεη ὑπὰ ΕὙΕνοΙἐΠαίεπ, ἐποπτεύειν θ6- 
ΒοὨίθη. πάθῃ. 5. Ζὰ 5160. 467. 

Υ. 1670 ὑφαντοῖς ᾿Εριννύων [ἂν ὑφαντοῖς ὑπ᾽ 
᾿Εριννύων, 5. ΜΈ}. Οὕγϑιηπι. δ. 94:56. 80 ϑορὶ.- Τυύδοῖ, 
1051] Ἐριννύων ὑφαντὸν ἀμφίβληότρον. Ῥοοῖ Καπη 
ΙΔ ἢ Ἐριννύων δΌΠ ἢ σοη πέπλοις δ ησοη [8556 9 8. 
οὔθ Υ. 1086 ἡ δίκτυον τι γ᾽ “Ἥλιδου, υπίοη Υ. 160} 
τῇϑ Ζίκης ἐν ἕρκεσιν, ΟΒοΘρβ. 279 προσβολὰς Ἔριν- 
γύων, Ευμπ. 864 ἕρματι Ζίκας, Πυκορῆγ, 406 Ἔριν- 
γύων πιηρὰν ἀποφψήλαδσα κηρουλκὸν πάγην. Ἐπ 
Ῥεζοϊοθποῦ δοῖθθ ὑπὰ Ὑεογάθγθοπ Ὀτγίπσοπαθ Οενεθε. 
ὕεθεν ἀα5 Τοάεοβσονυναπά ἀ85 ἀρϑιηθιθμοη 85. οὔθη Ζὺ 
Υγ. 1086. 

Υ. 1571 τὸν ἄνδρα τόνδε, 5. τα Υ͂, 1346. κεῖ- 
μενον, 8. ζὰ Ὗ, 1418. φίλως ἐμοὶ σὰ τποῖπεῦ ΕἼοαάθ, 

Υ, 1Ιδὅ73 χερὸς, Ἐδτγπ, χειρός. ἐκτίνοντα, 5. τὰ 
Υ, 1311. μηχανὰς νεϊτὰ ἀυγοι ἀα5 Ἐδοϊσεπάθ ογκίᾶγέ, 

Υ. 1ὅ78 τούτου, 5. Ζα Υ, 1345. πατήρ, 5. τὰ 
Υ. 1592. 

Υ. 1574 ὡς τορῶς φράδσαϊ ὑπὶ 65 σεπδὰ Ζὰ 58- 
δεη. Ἠϊογάυγοι οπίβομυϊάϊσὶ ΤΠ γοβίθβ αἴ Βγεϊίθ βεῖποῦ 
Ἀβεάς θεῖ ἄξει ΟΠογ, (6 8165 βοῖοπ δἰ! ἄπρι!οἢ νεῖ [59 
Ἐπ σοϑβοῦίεπέ ἀδν Ζυβοϊδιιθυ ναρθη, 5. σὰ ὅόρῃ. ΟΙά. 109, 

Υ. 1578 αὐτοῦ ἰδὲ πἰοιε ἴῃ αὐτοῦ Ζὰ νογᾶπάργῃ, 
ἄὰ Αἰσιβίποβ 805 βϑῖῃευ ϑ'ϑείβ ὑπὰ συοῃ βϑίπειῃ ϑίαπά- 
Ρυμκίθ δ8 οὐζᾶμϊεπ Καππ, 656, Ζὰ διε. 825. τὲ υπὰ 
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ἠνδρηλάτησεν ἐκ πόλεώς τϑ καὶ δόμων. 
«αὶ προστρύπαιος ἑστίας μολὼν. πάλιν 
τλήμων Θυέστης. μοῖραν εὕρετ᾽ ἀσφαλῆ, 
τὸ μὴ ϑανῶν πατρῷον αἱμάξαι πέδον 

1080 αὐτοῦ. ξένια δὲ τοῦδε δύσϑεος πατὴρ 1690 
᾿Ζτρεὺς, προϑύμως μᾶλλον ἢ φίλως, πατρὺ 

ΖΓ. 5. Ζὰ Ῥίοη. 908β.(. ὠμφίλεκτος ὧν Ἠράτει ἴῃ 
Βίγεϊς δἱοι θοβπάθπα τνόσοπ ἀογ Ἠοιγβομαίί, πραάτεν ἰδέ 

ὅογ Ῥαίϊνυβ ἀεν ἴὔγβδοιθ ὑπᾷ Ὑδγαπ]αβδιιηρ. 5. Μαίῃ, 
ατάπι. 8. 3599. 1968 αἷθ β΄ίδομθ νϑῦρ]. Ἐπὰν. Οταβδί, 
12 {᾿. 810 ἢ. 996 Πἶ υὑμπὰ ἀΐϊα ΘοΒμο θα. 485... δ00} 
Τρ. Ταυγν. 195 1ἴ,, Ε]οοίγ, 705 1; οἴννδβ ἃμάθιβ 86- 
ποοᾶ ἴπὶ ΠΤ γοβίεϑ. 

Υ. 1577 προστρόπαιος ἑστίας ϑοιυί 5αοποπᾶ 8πὶ 
Ἡδυβῃεδενάθ., ἱπὶ αίογμαυβθο. μολωῶν, 5. ζὰ Ὗ. 1368. 

Υ, 1578 οἵ απᾶ [ἀν ἴοι οἷῃ βἰοιχοβ 1.008, ΚΙ Υ-π 

Ποῖ. ἴῃ 50 ἔδγπ, ἀα[5 ΘΓ ποδί ἃ. 5. νυν. 
Υ. 1679 τὸ μὴ ϑανὼν --- αἱμάξαν [ἂν ὥστε μὴ 

ϑανὼν αἱμάξαι, 5. τὰ Ῥεῖβ. 9283. ἴὕθεθεν ἄθῃ Νοιιῖ- 
παν ϑαγῶν 5. ὅοριι. ΕἸ]. 1470 ἔ.. χὰ Ομοθρῃ. 854. 

Υ. 1680 αὐτοῦ μῖεν. Αἰριβίμοβ σίθε πίογάυγοι 
δοῖπθ Απβργάομο δῖ ἀἰα Ἠουγβομαίς χὰ δγκεπηθη. δένια 

815 Οδδβίρθβοῃθηκ, Ργδαϊοα ἃ Ώ]10 06 Ἀρροπίμϊοη Ζὰ δαῖτα. 
ΟΜ οΡρΙ. Εν. Ηδεὶ., 487 ϑάνατος ξένια ὅοι γενήσεται, 

Αγ] οοΝ. Βυ. ΠΥ Τ16 061 ξείνια δυόσμένεότν λυγρὰ 
χαριξόμενος, Μπά βδῖκ. Ἰρίρτ. 6 Αμίμο]. ἐουΐς δὲ πτε-- 

| ρόενταϑ ἀνὰ κλύνον ἄνδρες ἔχουσιν ἐν Ἐραδίαιξ 
ὁλοὰ ξείνια δυόσμένεες., πὰ ϑορῃ. Ε]. 96. Μουνῖοῖς σὰ 
ΤΥυροάον. ὅ80. τοῦδε. 5. σὰ Υ. 1345. 

Ὗ. 1681] προϑύμως μᾶλλον ἢ) φίλως Ῥεγοϊ ΠΕ 
ΤΏΘ ἢ 415 γθυπάβομδ  1οἢ. ἃ. 1. Ὀογοὶ νυ] }σ ἀπά οἰ γρ; 
ΖΥΥ 8, ῦ6ι πῖοπέ ἔγουπάβομαι οἢ. βίαι φίλως ννᾶτα 

(δΥ (ὐοπιραγύϊνυβ Ζὰ δγνναυΐθι. σ υΥΘ 56}, υνῖ6 ἔδιν, ΝΘ α. 
488 πρόϑυμος μᾶλλον ἤ σοφώτερα, 5. Νία((". Ογδμηπι. 
ᾧ. 4606.0ς ΑΡεῦ δυοῖν ἀϊθ 1μδίεϊπου βρύθομθῆ 50. Ζ. Β. 

᾿Οἷο. ΦΡΡ. αα 0. ταῖτ. 1, 1. 11 ργαφοϊίαχιτπα ππαϑὴδ 6ϑὲ 
ἡμαπι αἀἰιοῖίε, ῬΠαθάγ. 111, 4, ὃ, εὲ ἐχη θα Ἰα(οΐῃ. 
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τὠμῷ, κρεουργὸν ἥἤμαρ εὐθύμως ἄγειν 
δοχών, παρέσχε δαῖτα παιδείων κρεῶν. 
τὰ μὲν ποδήρη καὶ χερῶν ἄκρους χτένας 

1585 ἔϑρυπτ᾽ ἄνωϑεν ἀνδρακὰς καϑήμενος. 159ὅ 

Οτϑηη. 8. 84, Β, 8. Ὑ ογρ!θἰοπθη Κδῆῃ ἸΏ ἢ 800 ἢ} ν]6]-- 
Ἰεϊομί ὅϑόρβ. ΚοΙ. ὅ78 τὰ δὲ κέρδη παρ᾽ αὐτοῦ Ἠρείό- 
ὅον᾽ ἢ μορφὴ καλή. 

Υ. 1582 εἴπβη δι βομζευϊεσεπάοπ Τρ (εἰποη Ορίεγ- 
(σ᾽ ) νυοβιραπαίι (ἔγοΒ!10}}) Βἰπζαδείηρσοη {(πυ γθυθθεη, 
ζὰ ει υη}) βομοιποηά (βιοἢ 5[6}16η6}. ρεουργὸν ἡμαὰρ 
ἄγειν νεγρὶ. Επγ, Ηδκ. 864 λυπρὰν ἄγουσαν ἡμέραν, 
ϑόορ. ΕἸεκέγ. 966 ποίας ἡμέρας δοκεῖς μ΄ ἄγειν ; Ἐπαν. 
ΚΥΚΙ. 452 βίοτον ἥδεως ἄγειν. ἃ. ἃ. ὌὍερεν πρε- 
ουργοὸξς 5. δὰ ΟΒοορη. 984. 

Υ. 1683 δαῖτα παιδείων (Εἰοτ., Εδτη,, παιδίων 
γιοί.) ρεῶν. 85. Ζα Υῦ. 1918. 

Ὑ. 1ὅ84 ἢ, ἀδ5 Ευἱδροίῦσία (α16 Ζϑῆθπ ) Ζυνα 
πὰ ἀεγ Ἠᾶπάθ δυϊπογβία Κἄιηπηθ (ἀϊθ ΕἾπρου) Ὀγδοῖ δὲ 
8ΔὉ σοῦ ΟὈΘΩΠΟΙΓ Ῥαβοπάθυβ δἰίζαπά, ἃ. ἱ, Αἰγϑιβ, νγοῖ- 
Οἶο ἄθπ Ὑουΐθσοὺ τπδομέθ, βοδηϊο 485. συοῦδυβ δ γε- 
δίοβ πϑί(6 ΘΥΚαπποη Κῦπηθη, ἀδίβ ε5 Νίβθηβοπεη ἤει οἢ 

ὙΥ8Γ. ΟΌΘΠΠΘΟΥ 80. οἴπθ ἀδίβ 65 ΤΠ γαβδίθβ ππουκίθ. ἐδ 
Αἰγϑὺβ δὴ δἰπθῖῃ εἰἴσθποπ Τ ΊΒοἢ6 θοβοηάογβ 8 [5, Υεγεὶ. 
Ἡδετοάοί. 1, 119 τοῖόσε μὲν ἄλλοισι καὶ αὐτῷ ᾿Δστυά- 
7εΐ παρετιϑέατο τράπεξαε ἐπίπλεαι μηλείων Ἐρεῶν, 
Ἁρπάγῳ ὃδὲ τοῦ παιδὸς τοῦ ἑωυτοῦ, πλὴν κεφαλῆς 
τὲ καὶ ἄκρων χειρῶν τε καὶ ποδῶν, τάλλα πάντα. ---- 
ητένας νερθὴ ἀδθῦ Αδμη! οι κοὶς ἀθγ ΕἾΠΡΟΓ τ ἄδπ 
Ζίπκοη οἰπθϑ Καπηθβ. ἴθεθεν ἀὰ85 Πηρογίθοίυπι 415 Αο- 
Υἰβίι5 8. Ναί, αγαπημ. ὅ. 808, 11. Τοῦ 5. σὰ 65, 474, 
ἀνδρακὲξ », ὦ. 1. κατ᾽ ἄνδρα, καϑ᾽ ἑαυτόν. Ἠβ5γ- 
οἰΐοβ : κατ΄ ἄνδρα ἕνα ἕκαστον, ἐπιῤῥηματικῶς, αἷσ΄ 
εἰπεῖν καϑ᾽ ἕνα ἢ κατ᾽ ἄνδρα. ὙὍεταῖ. ἤοσμι, “Οἀάγϑ5. 
18, 14 ἀλλ᾽ ἄγε οὗ δῶμεν τρίποδα μέγαν ἠδὲ λέ- 
ΓΤ Σ ἀνδρακὰς, υπά ἀδ5. Εἰ υδέδίμῖοβ α. ἃ. Αὐ5 Ηο- 
ἸΠΘΙῸΒ δυβίθῃθ τῆ8.. ἀδΐβ ἴῃ ἄδι ἀϊεβίθη Ζεῖϊζ 61 (δϑί- 
ιᾶ!θγ Ἰεάθαι ἀδείθ εἰη Ὀθβοπάθγον “ΓΙβοθ νεγρθδβοίζί 
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ἄσημα δ᾽ αὐτῶν αὐτίχ᾽ ἀγνοίᾳ λαβων, 
ἔσϑει βορὰν ἄσωτον, ὡς ὁρᾷς, γένει. 
κἄπειτ᾽ ἐπιγνοὺς ἔργον οὐ καταίσιον, 
ὥμωξεν ἂν, πίπτει δ᾽ ἀπὸ σφαγῆς ἐρῶν, 

Ἔοέορ  “ἀππες δορῦὃῦὃὅὃὕῷὃὥ0ὦ0Ὁ0Ὁὃ0θ....ό.. ς 
γνυγάθ, 5, ἃυοἢ ΧοΠΟρΗ, ΑπᾶΡ. ὭἼ, 83. 91] Π Αὐοῇ Ζευὶθσίθη Ζανγεί!θη ἀἷ6 Βοννῖγίθ ον 6! 5 485 ΕἸ οἴβοῖ, υυίθ ΑΟΒΠΠ δια. οι, ΠΠ1δὰ, 9. 211 υμὰ βθαίῃθ5 ἴῃ ἀδι Βέθ]6 ἀ65 Χεπορθοηῃ. 

Υ. 1ὅ86 ἄσημα αὐτῶν, πιο πρεῶν, πηϊκαηπέ- ἸἸομ65. ἀδνοη., πηκοπηΐςοῃδ ΕἸ δἰβοιδίῦοκο. ἴσεθον ἀϊδ γενθιπάσης 5. Μαϊίῃ, Θγδιημι, ᾧ. 442, 1. αὐτίκα 815- 0814... οἰπθ Βϑάθηκθη ὑπᾷ ζαυάοσῃ, ἀγνοίᾳ δὺς ὕαπ- Κυπάθ, 5. Μαςἢ. Θὕδιημ, δι .995: 
Υ. 1687 ἔσϑει, πᾶπηϊοῃ ᾿ῬΗγοβίοβ,, νυ ὅθ Κὶπη Ιϑμγέ, οδρ]θίοι ἀδ5 γΟΥΒογρθμθπάθ Θαθ͵θος Αἰγθαβ ἰδέ, 5. ἄθον ἅδη! ῃ6 ὑπάρυθ!οῃκοίίεη. οθθη Ζὰ Υ. 1489, Ῥγοιῃ. 862, 516}. 429. Ῥοιβ. 450, ϑόρη, Αἰἴὰ5 1288, ὑπὰ ἀθει ἀϊδ υρδησαηρ οἶπθβ θη ὈΥπίθγοῃ ϑυδ]θοία. Ζὰ Ῥγοπι. 81. ὕερον αἶα Βγπι. ἔσϑεεν 5. ΟΒοθρῃ. 9277 ἐξέόϑοντας. ἄσωτον γένξε ἀπο !θνο} ἂν ἀὰ5 (6- ΒΟλΙθομύ, [ν ἀἴ6 ΝΔΟβΚοιωπιδη ἀς5. Αἴχϑυρ. 
Υ. 188 5. θεν ἔπειτα νοῦ ἄθπι Ῥαγέλοϊ ρίαπι Ζὰ Οβοθρῃ. 484. 
γ, 1689 ὡμωξεν ἂν οἷ απιπιοιέθ ὙΥΟΒ]., νγ6}- ΚΙαρσίᾳ νἱθιβῖοῃε. ΑἹριδίμοβ. βίθι!ς αἴθ ϑ'αρῃθ Β]Ὸβ 815 γϑγηααηρ ἀπᾷ ΥΥ ΔΒγβομ οἰ ΠἸοῃΚοὶς δυῖ, ἀἋἃ ΕΓ βοϊ θέ ἀδιηαὶβ ποὺ ἴῃ ἄθπ ὙΥΪΠάο[η ΑΙ. 5. Ὗ. 1596, 196 θεγ ἀἴθβθη Οἰβ γα ἀν Ῥδιίκοὶ ὧν 16 ἄδιη Τπαϊοαίνεβ ἀε5 Αοχϊβίιβ 5. Νίδίιῃ. Ογάιηπι, ὃ, 699, 69. Κυῦρεν χὰ Χοπορὶν. ΑπδὉ. Τὴ δ.  ἴλυοΝ ϑόρῃ Τγδοι, 196 Ε΄ τὸ γαρ ποϑοῦν ἕπαστος ἑημαϑεῖν ϑέλων οὐκ ὧν μιε-- ϑεῖτο, ἀπά ὙνδΒγβ μοί ποῦ Επαπι. 761] βαλοῦσά τ᾽ οἵ- πον ψῆφος ὠρϑωσ᾽ ἂν μέα, ἄς ῃ ν᾽ θ] οἱ ομέ Ῥεγβ. 771 ἔ. ἅπαντες ἡμεῖς --- οὐκ ὧν φάνημεν πήματ᾽ ἔρξαντες τοόα, Πεγπιαγιτε εἶ ῬΟΡΡ Τα Το γρς Σ ὁ ἈΡΡΩΣ, Ἂς δἰπκύ, [{Ἀ}}0 αννα ΓΒΕ ]ο5 ἢΐη, ἐπὸ (8ο Βανη., ἄπο ὙΙοῦ.) -τ ἐρῶν ἰδὺ οἶπο Τιποδὶς τὰν ἀπερῶν, ἃ. ἱ, ὙΘΘὈχθοϊομὰ, δυρθροίοπα ; ὑγθίομοθ Ὑγοτί 510) δαοὶι 
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1590 μόρον δ᾽ ἄφερτον Πελοπίδαις ἐπεύχεται, 
1000 

λάκτισμα δείπνου ξυνδίκως τιϑεὶς ἀρᾷ, 
οὕτως ὀλέσϑη πᾶν τὸ Πλεισδένους γένος. 

παυ υν νυ σον τοῦ 5--- “τ - 

ΑἸΚίρμγου ΠῚ, Υ εἰ μὴ --- ἀπερᾶν ἀπηνᾶγπαόσεν 

Βηᾶεί. Ὑοιο!. ἐξερᾷν., πατερᾷν. ἴδεθεν ἀϊθ Τιμοβῖ5 

νευρὶ. Βόρῃ. ΡΠ. 817, 1188, 1177, 1207, Μειμ. 

ταπιπι. ὃ. 6894, 2. Ῥεῖ ἀειϊίνυβ ὄφαγῆς μᾶηρε νοῦ 

ἀπερῶν αὉ. ὕερθεν. ἀϊς Βεάθαυίαπρ, νοὸμ ὀφαγῆ 5. τὰ 

Ῥτγομι. 80. 
Ὑ. 1590 Πελοπίδαις. ΤΗγαοδίαθβ βρυϊομύ αἰ50 πίοιί 

Ὀ]05 δον ἄδθπ Αἰγθαβ ἀπὰ βοΐ Οἰθβομί βού, βοπάθγῃ δαοὶι 

ἀθον βοῖπ δἴἰρϑπθβ βαεΐμοῃ ΕἸΘΝ ἂυ5. 90 δἰ οῖοι πη Αἴ-- 

οἰδίμοβ Ὗ. 1592 Ὁ]05 δυΐ ἀδ8 (οβοιιθοῖνέ ἀθβ Αἰγθιβ 

Βοζίθμθη Ὑ{{Π1. Ῥοοῖ Καπὶ οὐ βϑὶ δέ ἀσγοῖι Ογαβίθϑ ὑπ|. 

γ. 1591] εἶπε Ὁπιβέοίβδυπν ἀ65 Νίδι!5 ὑθογοϊηβεπι- 

Ἰπομᾷ πδομδπᾶ μὐἷξ ἄοπι ΕἼσοἢο, ἃ. 1. ᾿πάθπι οὐ Ραβϑοπά 

χὰ βοίμποαι ΕἼΌθομ ἄθη ΤίΊβοι τὐϊξ ἄθη ἀαγααΐ βίεμθηάθῃ 

ΜΙΔμΙ6 υπίγαί, ὙΥ Δαγβομοί μοι παῦ τᾶ 5ιοι ἄθπ 'ΓΒγο- 

βίθβ. ποοὺὴ ἂἃπι βοάδῃ Ἰ᾿ἰερεμᾷ Ζὰ ἄβηκθη. 

Ψ. 1592 50 ννατὰ νεγηϊομβίοί σδπΖ ἄεβ Ῥ]οἰβίμθποβ 

Θεβομίθομε, ἃ, ἱ. δὐυῇ ἄϊεβα εἶδα ννυαγὰ 50 δυΐ να 

ψογπϊομέοί, ἀσγοι ἀΐθβθη ΕἾΘΟΝ νγᾶν ἄθπι πίεγρδηρ δ6- 

ννεϊμὶ ραης 65 ῬΙεἰδίμεποβ Θ΄ }βομθομέ, ὀλέσϑη δᾶθ8 

τοῦ οἰ μαιτοπ., οὐριοῖο ἄθε Αογ. 1 Ῥαδββίυϊ υοῃ ὁλ- 

λύναι παν ἀὰ5 βρᾶξοτῃ 5 ομγ βέθ! !ογπ πΔ ΟΠ σ νυῖθβθη νυΣιγα, 

5. Τοῦ θοκ ζαπὶ ΡΕγγαΐοθοβ Ρ. 792. Ῥόοοῖ ἰδέ οἷπθ γτοῖ- 

εἰς σον! άἀοίθ ΕΌγπι ἀΘ βια!}}, ννοὶ! βἷθ θεοὶ βρᾶξεγῃ! βᾶπῆ- 

δ6Ὶ ἰδέ, δ! ύθγη ϑ'ομΥ [ἰβύε! !θ τη πἰομέ ΔΌΖΟΞΡΓΘοΠ θη, 5. Ζὰ 

ΞΌΡΗ. ΚοΙ. 189, Αἴαβ 1093. Ὅθεν ἀ85 ἴθίοπας ἀυὺρ- 

χπδπίσθπι 5. Ζὰ δῖον. 738. δεν. ἄβῃ ργᾶρπαπίοπ ὅ6- 

Ῥγϑῦοι 465 γευθὶ 5. σὰ ϑόρῃ. Εἰοοίν, 1145. Απηί. 857. 

πὸ τεϑγηγιέναι 580 φορταυοιί ἰδέ. 850. ὅϑορὶν. ΕἸ. 51 

ἔῤῥει. 80. δὐυοὰ ὄλωλα τ. ἃ.» υπᾶ βορὶι. Ε]οΚίν. 1964. 

τότ᾽ εἶδες, ὅτε ϑεοὶ μ᾽ ἐπώτρυναν μολεῖν. Νίαπ δὲ 

ὀλέσϑαι 5ομτοῖθεη ὑπᾷ πὸ ἐρᾷ εἷπ Κοιηπιὰ δβθίζεμ 

ὑνο θη, τὸ Πλειόϑένους γένος, ἃ. 1. ἀ65 ΑΡαπιθιθηοῃ υπά 

ἩΠομοίδοσ παπᾶ ἰῆτες Νομκοιρθπ, Ρ]εἰδένθμθθ, οἴῃ 5οιη 
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ἄο5. Αἰγϑὺβ. Ζουρίε τηῖῦύ ἄθῦ Αθῦορβ ἄθῃ Αρδιηθιηπο 
πη Νίοποδο5. ννϑίοθθ.. ἀὰ 1ἢγ οἰ σοημί! Ποῦ Μαΐου {γ}}- 
οι βίδυθ. σνὸῃ ἴδγοπὶ Οτοίβυδίου. θὐΖοσθὴ ὙΥΌΓΑ ΘΠ, 
ππα 5'οὴ ᾿ἰθθ ον ποῖ ἄθπι θενὰ ιηΐθγθη Αἰγοὰβ Αὐγοῖ θΠ.9 
4.15 πδο} ἄδπι πη θογ  πιΐθη Ῥ] οἰ βίμθπθς Ρ]Θ δ  μθπ! ἀθῃ ΠΘΠ-- 
ΠΘη ᾿Ἰείβοπ. Δεγρ]. Αρο!οάον. ΠῚ, 2, 2 ᾿Δερόπην δὲ 
καὶ Κλυμένην Κατρεὺς ἡ υπλὶς δίδωδιν εἰς ἀλλο- 
δαπὰς ἠπείρους ἀπεμπολῆσαι. τούτων ᾿Δερόπην μὲν 
ἔγημε Πλεισϑένης, καὶ παῖδας ᾿Δἀγαμέμνονα παὶ 
Μενέλαον ἔτεκε, 8080]. Ζὰ ϑὅόρῃ. Αἰὰβ 1997 ὁ δὲ 
(Ναύπλιος) -- ἐνεγγύησε (Ἱερόπην ) Πλειόϑένει, 

ΟΠ 3080]. Ζὰ Ἐλαγ, Οτεβί, ὃ καὶ ᾿ἀτρεὺς μὲν Κλεόλαν τὴν 
“Ζίαντος ᾿ὀγαγόμενος ἔσχε ΤΙλειόϑένη τὸ σώμα ἄ- 

σϑενῆ" ὃς Ἐριφύλην (8|50 πἰομί 416 Λοτορθ) γήμαξ 
ἔόχεν “γαμέμνονα, μπαὶ ΜῆἭηενέλαον παὶ ᾿ἀναξιβίαν. 
γέοϑ δὲ τελευτῶν ὁ Πλεισϑένης καταλείπει τῷ πατρὶ 
τοὺς παῖδας. 8.01. χὰ Ποπι. ΠΠ|δάἀ. 1. 7 ᾿ἀγαμέμνων 
πατὰ μὲν Ὅμηρον ᾿ἀτρέως τοῦ Πβλπὸξ: μητρὸς δὲ 
“Δερόπηπ᾽ κατὰ δὲ Ἡσίοδον Πλεισϑένους, ᾿ϑαρίαίμ. απά 
εἶπ Θ0Π01. σὰ Ηοπι. 184. 2, 449 ᾿ἀτρέος υἱέ" ἀλλ᾽ 
ἐπειδη Πλεισϑένηβ γέοξς τελευτᾷ : μηδὲν γιαταληψαϑ 
μνηΐμηϑς ἄξιον νέοι πάνυ ἀνατραφέντες ὑπ᾿ ᾿ἀτρέως, 
αὐτοῦ παῖδες ἐκλήθησαν, Ἰίοῖγ5 Ογοῖ. 1. 1 ἱέθτπ 
ΜΜεποίαμδ ἀσοτορα οἐὲ Ῥέϊδελοπο πὐπ δῶν -- 
εἰ Αραπιεπιῆοτι τπα] ον ἔταΐετ. δοά λέποπ Ῥ{τ- 
δελεοηῖδ, μὲ ὁτατι, παρ δ φίατι Αγ οὶ ἀἴοοῦὃατι-- 

ων, οὗ δατπὶ οατεδαᾶπι, φμοά “πη Ῥἰ δὲ ἤογι6 δ 

αὐἀπιράμππ ρΡατνὲϑ ἔρ56 ἀρ πι5 1τι| ΡΤ ΊΤπῖ 5 αΤ|- 
γιῖδ Ψέέα μποέιδ, πιλὶὶ αἱ ρτιπι ἃ ἃ πὶ ἐπι ῦ ὦ ὧπε 

χιοτηῖτιῖδ τελέφι 5587) Αἐγο5 τπιϑδοῖ αὐτὸ 7ι6 

ἀφέαξὶδ δδοιέῖη 605 λαῤκμεγαξ, πϑῴτθ χη ὶτὶ τὶ 5 
μα πὶ χορίοδ οεἀμοανεγαῖ, Ὅ 8 Ἰδεάοοῖν Αοῖορο δ6- 

γυόμη!Π 10} 815 Οδίη 465 Αἴγουβ δησαροῦθῃ (8. ἰὔσν, Οτοβί. 
18, δία. 9598 υπὰ ἀἴοβου πἰοπύ παν ἃπάογννᾶγ8. Ζ. Β.. 
Ὑ. 60. ϑβορῃ. Αἰαβ 1299. ῬΙ. 1029, 1955, 1576, 
Επν. Οτεβί. 16 ἢ, Ἤομι. 1{Π|Δ:4. 2. 249, Ἡγνρίη. 97 
δαπιπιτιοῖ Αἰϊτοὶ εἰ Αφτορος ἰἰῖμ5 ἃ. ἃ.» 
Βομάθῃ σοι Αἰρίβίμοβ δϑιρδέ ὁὔρθὴ Ὗ. [512 ἴ. ναίον 
ἀ65 Αρδπιθιθποῦ πη Νίθποὶδοβ ροπαππΐ νυν, 50 δομοὶπῦ 
τπδῃ 510} αἶα ϑὅδοιιο ἴῃ ἄθὺ {γῦμπογθῃ χοῦ πῃ ἃ μαι θηε οἷν 

ΟΒΡΕΙ ἄθῃ 'ΓΥδρΊΚογῃ ο] σοπμἀογιηαίβθῃ γουβίθι! θη Ζιι πη 56} 
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ἐκ τῶνδέ ὅδοι πεσόντα τόνδ᾽ ἰδεῖν πάρα. 

Αἰγϑὰβ Βδίίε γοὺὺ ἄθὺ ἄθγορθ βοβοῃ εἶπε Οὐδίίπ (ΚΙθοὶα 
πδῸἢὴ ἄἀδθπὶ ϑ3'οθο]. ζὰ Βυγ, Οτοβί. 5.). τἰξ νυθϑίο μου δα 
ἄθη ΡΙεἰβίμεποβ Ζζουσίθ. ϑρᾶϊξοσ νγυγάθ ἀϊα Αθγορα βεὶπθ 
Οειμδ ἢ! π.. σὑγθομα ἴῃ ἄδθηῃ Αρϑιπμθπηποη ἡπά ΝίαποΙδο 5 
δοῦδῃγ, ἀοοῖ πἰοδέ ὁἢπ6 ἄθη γεγάδομε, ἄθγ εἰσεηίϊομθ 
γαίευ βού ΡΙοϊβίμθπεβ, ἄδθββοπ Δυρεπά αἷς ϑεεἴπυξίον 
ἄδπι μὔμεγθη ΑἸΐίθι ἀεβ Αἰγεῦβ γογρεζοσθη βᾶθ6. εἴβ- 
ΒΔ]0 |Ἰεἴ5 Αἰγθὺβ ἄθη Ρ[ εἰβίμεπεβ ἰδάΐζεη, νυογδυῖ Ηνυρίη. 
86 ΠΒΙηζυννείβεη βομοὶπ: 1λγ εβδέες. Ῥεϊορὲξβ εὲ 

Ηϊρροάαπιίας ῥεϊίωδ5, φιοὰ σαπὶ ετορα.ἐτοξ 
μΟΤῈ οσοτιομδμῖέ, ὦ ἔταέγο Αἐτοο 46 τερπο 
εδὲ οἼθοΐτι8. ΑΙ ἐς Αετοὶ ἔεϊέμτα 115: ἢ 6τι 6 πῖς 

φμεπι ΡΥΤο 5μ0ὸ οαἀμοανεταΐῖ, αα Αέτοωπι ἐτιξετ7- 
7 ιοίεπάτιπι πιῖδὶξ: φεπι Δέλτα ογχϑάετπϑ [γα- 
ἡγὶδ ζἰϊίμωπι 6556. ἐππρτμά πα {ἰϊίμπι δέεται ὁ 6- 
οἷάϊε, ὰ ἃθϑσ Αθῦορθ δυο ἔδυπου ἱπὶι ΕΒΘΌτγυοΙ 
Ἰοθέβ, ὑπ Ζυγδι πϊΐ ἄθιῃ ΤΉ οβίμοϑ, 50 [15 βἷθ ΑἴγθῚβ 
ἵπ 45 Μίδου. νγθγίεπ.,, 5. ϑόορῃ. Αἷδαβ 1297, ϑ.μοὶ. ζὰ 
ἕὰγ, ΟἵΥ. 810, ἄἀεπι ΤἬ γοβίθβ δΌογ βθέζίε οὺ ἄβββε Κίη- 
ἀοΥ 15 ΔΙδἢ! νοῦ. Υο Αρδιπιθῆποη ὑπὰ Νίεπείαοβς Ρ[οἷ- 
βίβεπϊάθῃ σεπδηπῦ νυθγάθη (5. δῖ οὔβη Υ. 1589). ἀᾶ 
Ἰϊερέ Ζανγθῖθη οἷπθ Ὑθυβδηπαπηρ ἀδτῖη: σνϑῦρὶ. οἱ γ8 
Ογεί. Κ᾿. 10 αέφμθ οχῖτπ οοπέμπιοίτ5 4δαπιέ- 
γπτιογιεῖι ὕγαΐγεπιημθ αρ6γ6,) Θοϑδῴιε τιοτὶ Αἐτὴ- 
ἀα5 5δοἀἃ Ρίϊδεπεπίααδ. δὲ οὗ ὰ ἱσποείες αρ- 
Ρείίατε. Ονιά. 171γ.5565 Ῥεπείοραε 197 ῥεῖα Ρὲ.- 
δέελοιῖάεϑδ. τεπιεά, 1718 Ριϊδέλετπιῖο ἔοσο. ᾿Αθῃπ- 
πο νεῖγά Οαἀγββοὺβ πού βοϊέθῃ εἶπ βομη ἀ65 ϑΙθυρῃο 5 
δεπαππί, νυῖθ ΒΌρη. Αἷαβ 190, ῬἈΠ. 417, 1811, Αοβαΐ, 
Βγυ, ΙΧ, 7, Εγ, Ιρῃ, Αὐ], δ94, 1862, ΚΥΚΙ. 104. 

Υ, 1693 ἄδύβϑιιβ ἰδέ αἷν 85 ρϑΐδι θη ἀΐθβθη δἰηΖα- 
ΒΘ ἤθη τηδσιϊοῖ.. ἃ. 1, ΒΙΘΓΘΔῸΒ.. 8115 ἀΐθβαπὶ ΕἼ υοἢ 6, Καπηβί 
ἀὰ αἷν ἀδθη {9πίογρᾶπρο ἀθ5 Αἰγεὺβ εγκίᾶγαεπ, ἐγε τῶνδε, 
8. Ζᾳα Υ. 1196, τόγδε ἤεπει, δυΐ εἰπεπ δπέξογπίθγεη 
Οερεπβίαπα θεζοροη, υγῖθ Υ, 1694 τοῦδε τοῦ φόνου, 
1608 ἄνδρα τόνδε, 50 οὔθ. ἐδεῖν αἰπβθίνθι", νυν ϑόρῇ, 
ἘΠΕΚίγ, δῦ, ἀπὸ. 1270 ἃ. ἃ. 
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κἀγὼ δίκαιος τοῦδε τοῦ φύνου δαφεύς. 
1595. τρίτον γὰρ ὄντα μ᾽ ἐπὶ δεκάϑλίῳ πατρὶ 160 

ξυνεξελαύνει τυτϑὸν ὄντ᾽ ἐν σπαργάνοις. 
τραφέντα δ᾽ αὖϑις ἡ δίκη κατήγαγεν. 
καὶ τοῦδε τἀνδρὸς ἡψάμην ϑυραῖος ὧν, 

ν, 1894 υπᾶ 1οἢ Ὀίη σογθοβίογε σι 815 16π65 Νογαβ 
ΨΟΙΙΖίθον, ἃ. 1. απὰ 65. ρϑῃύ ἀδίδυβ ΠΟΥΥΟΥ . ἀδ[5. 1οἢ 

μέ δομύ ἴθποῃ Νίογα πὶ Αἰγθὺρ γος, Ὑογρὶ. Ηγ- 
οἷη, 88 φώεπιὶ ( «Αϊγθμτα) Αδρίδελις ἐπὶ ἐξίξογθ 
δαοτεξζιοαπέοιπ οοοἱά τὲ, οὐ ομτπ Ραΐτο Τἀγεϑδές 
ἦπ γχοσπῆτι ανέξωτπ χα ΐέ, 244 Αδρίϑδελι (οο- 
οἷα) Αἐτϑιτε 6 ΠΝ ΛΘ ΗτΕ ἄρα εν 7110 5 

(νυ ]θ]οῖοιε μἰίμπι). τοῦδε, 5. τὰ Ὗ. 1698. ῥαφευϑ, 
νυ ῥάπτειν ἔξει . ἀπά καταῤῥάπτειν ἔδυμι. 26. 

Ν. 159ὅ ἔ, «415 αν οπ πᾶ ον παῖ ὈοΠηαοπάδῃ 
Ῥεῖ ἄθῖη ζϑῃηΐδοϊ ππρ] ΚΠ] ἤθη ναίου νουίγει δύ οὐ τηϊί, 
ΟὟ ἴοϊ σοῖο νυθρθπ πποῖποῦ Φυροπά ἱπ ἄθη ΥΥ̓ΪΠά εἰ π 
γνᾶγ. Αἷι8 ἄβιη ζυβδιμιηθηθδηρθ, Ὠδιηθηί 10 δὰ5 Ὗ. 1589, 
ἀπᾷ ννερθη πατρὶ οί παῖδα πἰπσυσυάοηκοπ Ἰοϊομί, εἶ-- 
γαῖ ἐπί τινι οἴπθῖὶ Ζυβίθμοη, ἴπ οἶπο5 Θἴθννα!ῦ, οἶπθβ 
ἘἸροπέμυπι ΒΘΥΠ 5 ἰδέ δᾶπιῆρ, [μοἱομῦ Κῦππίθ πῆὰπ 0 οἢ 
ἔτι βίαι ἐπὶ βοιγοῖρεη, δεκαϑλίῳ ΠαΡς. 1οἢ βίαίί δέγὦ 
ἀϑλίῳ δφδεᾶπάενι. δέρσια νογβίαγκε νεῖ ἴθ δεκώπαλατ, 
δεκακυμία. 8. τρισάδλιος. τρίτον ἐπὶ δέκα ννὔτάε 
ἄδθη ἀτοιχομπίθῃ ϑόομη Ὀδάθυΐθη:. 8|16]η "ΓΗ γοθίθα. μαίίθ 
ΔΌΪΒΟ ἄθὴ 8ἃπὶ θη Β]ΘΙ θοπάθη Αἰἱριβῦμοβ πυῦ Ζυνϑὶ 
Βόππθ,, ννϑῖοῆθ Αἰγϑιβ βομ]δομίθη [16ἷ5. ἄθη " απίδ!οβ 
ππαὰ ΡΙοἰβίμθποβ, 5. Ηγυρίη. 88, 240, ὅϑεγιθο. 7λγοϑέ, 
718. 7206. θοῦ Βοβοϊαδύ χὰ συγ, Οτἴοού ὅ υπὰ 810 
ποηηύ ἀγοὶ. ἄθη Αρ]δοβ. Οτγομοιμθμοβ ὑπαὶ ἴζδ 808. 

Υ. 1597 5. νει αὖϑιες πδοὸὶ ἄοπι Ῥαγέοϊρίαπι Ομ 6 πα 
χὰ Ὗ. 998. κατήγαγεν [Ἃὑξμτία τϊοῖ ἀπ ἀογ εχρθᾶπ- 
πὰπρ Ζυγύοῖκ , 8, Ζὰ 5160. 6099. 

Ν. 1598 δυοῖ ἀϊθβεη Ναππ (ἄρῃ α σδιμθιηποη) [αἰ βία 
Ὁρδοκίο. ἀθογννα!ρίθ ) 1οἢ. 415 δυδννᾶγ σοῦ (8|5 ἀρννο- 
δεπᾶογ). Αὖδ ϑυραῖος εΥβιθῦ ππᾶπ, ἀδ[5 ΑἹρὶβῦμο5 πἰοὶνέ 
5 ἀθὰ Ῥαϊαδίς Κα. 85, Ζζὰ Υ, 1δθ7, 
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σὥσαν ξυνάψας μηχανὴν δοσβουλίας. 
1000 οὕτω καλὸν δὴ καὶ τὸ κατϑανεῖν ἐμοὶ, 1610 

ἰδόντα τοῦτον τῆς δίχης ἐν ἕρκεσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

“7γισϑ᾽, ὑβρίζειν ἐν κακοῖσιν οὐ σέβω. 
σὺ δ᾽ ἄνδρα τόνδε ἔφῃς ἑκὼν κατακτανεῖν, 

ς 7 “» 

μόνος δ᾽ ἔποικτον τόνδε βουλεῦσαι φόνον" 

Ὗ. 1699 ἀδάσθγοι ἀαῖβ ἰοἢ ἀΐθ σϑηζα 1ω15ὲ νουκπῦρίεθ 
(δυξβᾶπη}) ἀ65 ΤΠ} 6] γα η5. (ἀθ5 ἄθπὶ Αρσδπιθπιποὸπ σψϑῖ- 
ἀεγθ Ομ θ πη ΑΠ50}}1α σ5). {606 ἀϊα ϑδοια 5. ΖῃΎῦ. 1196. 

Ὑ.Ο 1600 50 ᾿ἰξέ εὐνυπβομί 8150 βοϑδν ἀαβ Κ'ίου θη 
τηῖγ, οὕτω --- δὴ) 50 αἰβο, 50 ἄβπῃ, ἀδγαπι αἰδο, ἴ6 06 Ὁ 
δ ΒηΠ1ΟΠ6 ὙΥἄπβομα 5. ζὰ Ὗ. 597, 

Ὑ. 1001 ἐδόντα,. Ἐδτη. ἐδόντε, ντὰβ Αδπβεγυπρ 
ΒΟΠθηί, {Π6 08. ἄθπ ἀοουβαίϊνυβ ἀθβ Ῥαγέοὶριϊ. παοὶ 
ἐμοὶ 5, τὰὄ Ῥειβ. 877. τῆς “ίπκης ἐν ἕρκεσιν, 5. 8δη-- 
Ποἢ 65 ζὰ Ὗ. 1570. 

Υ. 1602 Βεγέ σὰ νϑυΐδῆγεπ θεῖ ϑομἸθομέθβη (ροσεπ 
ΒΟΒΙ ΟΠ ) βοθθυθ ἰοῖ τηΐοθ πίομί. τὐβρίδειν ἐν κα- 
κοῖσιν. νεγρὶ. ϑόορῃ. Αἴὰβ 1092 μῇ --- αὐτὸς ἐν 5α- 
γοῦσιν ὑβριστὴς γένῃ. πὰ Αἰδοι. ΗΚ. 968. {{πιρεΚεμγί, 
5όΡῃ. Αἰὰβ 1860 εὐσεβεῖν τηϊὰ νεγίδηγθεη, σέβω υαϊξ 
ἄε ΤηΠηϊναβ. γνορὶ, Ῥοτρ. 680 ἔ, 

Ὑ, 1608 Πἶ βαρίεξέ ἀὰ δθοσ (Κοππέοβέ ἄὰ πᾶπ! οὶ 
ΒΏ56η}). ἀαΐβ ἀἃ επθη “Νίαπη (ἀ6π Αἰτοαβ) υὐἰῦ ὙΥ1]6π 
(Δυβι οί οἢ σοίδαξεί, 8]16ῖπ ΔΌΘΥ ἀΐθϑεπ ὈΘ ΚΙ σοηβυνοῦ- 
{πθη Δονά (ἄθπῃ ἀθ5 Αρϑιμθηποη ) δυβσθβοππθη Βαθοϑβέ, 
80 βδᾶσα ἰἴοῆ, ἀδίβ πίοῃύ βπίρθῃθη σὰῖγὰ θ6ὶ ἀθὺ ϑίγαΐα 
ἀεἰπ Ηδαυρέ ἄδθπι νοϊκρθνγογίθπθπ, 56. ὕθεγζευσί, 5 εἷ- 
πἰραπρονθγάογθεη (Βιεϊπὶρσυῃσβίοάθ), δὲ ἄθπη ϑδίππθ πδοἢ 
[γ, γὰρ. 5. ζὰ Ῥγομι. 19ὅ. ἄνδρα τόνδε. 5. τὰ Υ. 
1698. ἔφης ἴὺγ εἰ ἔφης, 5. τὰ ΗΙΚ. 81, ἑκων βίβϊμέ 
Ῥεἠδυΐβδαῃη. ἢ αΐβ Αἰσιβίμοβ ἄθῃ Αἰγθὰβ σοίδαΐεί Παῦ6, 
χτημβίθ ἄθπὶ Οἤοτα Ὀθθκαππί βού; 8Ό6Γ ᾿είζί ογϑί ουίδηγί 
οἷ. ἀαΐβ αἷς Εὐπιογάθπσ πἰομέ οἷπθ συ! !σα. βοπάθγῃ 
οἰπθ δΌβιμ  Ποη6 σονίεβαπ 807. Ἀπ ἔποσπτον ἰδί πὶομέ 
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1005 οὔ φημ ἀλύξειν ἐ ἐν δίχῃ τὸ σὸν κάρα 161ὅ 
δημοῤῥιφεῖς, σάφ᾽ ἴσϑι, λευσίμους ἀρᾶς, 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 

σὺ ταῦτα φωνεῖς νερτέρῳ προσήμενοβ 
κώπῃ, κρατούντων. τῶν ἐπὶ ξυγῷ δορύς:; 
γνώάει γέρων ὧν ὡς διδάσκεσϑαι βαρὺ 

.1010 τῷ τηλικούτῳ, σωφρονεῖν εἰρημένον ; 1620 
δεσμὸς δὲ χαὺ τὸ γῆρας αἵ τε νήστιδες 

δηζυδίοίβοη. βουλεύσατ, 5. θεν αἴθ ὅδομθ Ζζὰ Ὗ..1 196, 
ἐν δίκῃ Ὅδϊ ἀδθν διγαῖθ, θεῖ ἀθὺ Ὑο  χίουπρ ἀ6Γ Βίχαΐο, 
οὔον πιϊῤ Βοολί, νεῦρ]. ὅϑορῆ. Τγδοῦ. 1069 εἶδος ἐν 
δίῃ καρπούμενον, α. Βε. ΟΥ̓, 42 πῶς ἂν οὐρ ἂν ἐν 
δίιῃ ϑανοιμ᾽ ἄν; --- τὸ σὸν κάρα γμεοτὶρμγαβΊ50}, 
ννΐα ἃΒη]Ποῆο5. οἵθ. Ζ. Β. Ομοδρῃ. 295. δημοῤῥιφεῖς 
λευσίμους ἀρὰξ, 5. τὰ 5160. 181, Εππι, 4906. ἀραὶ 
ποθ ον πβοῆσπῃρθη, βοπάθιη Ὑοσάθυ θη1556. ἰσηΐει- 
δδηρ. 

Υ. 1607 ἢ, ἀπ βρυϊοιβί 5ο (ἀὰ νυ δύ οἷἶπθ 5 ]οἰ6 
ὥργδοθα {ἢ γ6}}). ἀθὺ ἀὰ ἃπὶ ἀπίογῃ Ἀπάον βἰἰζΖοϑύ, ννᾶ- 
χοπά ἄδθῃ Ὑογγδηρ μαῦθη αἶα δυΐ ἀθπὶ ΟοὈδ!Κ ἀ65 5 ἢ 1185 
(ἀϊθ νυϑίομθ τη ϑίθιον βἰύζθῃ) ὁ «ἃ. 1. ἀὰ ὐπίογρθ θη 
πᾶ [Πηἰεγρθογάποίου. νυ}δὲ σασθπ ἀδῖπο γογροβοίζίθῃ 
80 ΒΡυθομθη ὁ «ὟοΓΕ!. ΘΌΡἢ. Απῷ 1057 ἄρ᾽ οἴσϑα τα-- 
γοὺς ὄντας, ἃ Ὑ λέγῃς, λέγειν; τῶν ἐπὶ ξυγῷ δο- 
ρος 51π4 ἀϊδ Θ ΘΌΘΥΙΒΠΠΘΙ, ὙΥΪΘ Υ. 176 σέλμα όεμν Ον" 
ἡμένων., Ἐυγ, 72οη. 5895 εἰς τὸ πρώϊζον πόλεος ὅρμη-- 
ϑεὶς δυγὸν, Ῥμοίη., 74 ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ ᾿'δυγοῖς παϑέδετ 
εἰρχῆς, οι. Π|64, 4, 166 Ζεὺς Κρονίδης ὑψίφυγοϑ. ---- 
δόρυ ἀδ5 ΘΒ, 5. Ζὰ Ῥοῖβ. 409, 

Υ. 1609 ἢ, νύ ἀὰ 815 Αἰίον (ἴπ ἀθίποη δἰίθη 
Τάροι ) οὐαθγοη. υὐἱθ σαννι χισοῦ Ζὰ υυογάθη ἰᾶβίϊσ δέ 
ἄδθπι, ἀον ἴῃ βοίομοπι ΑἰἸίον δίδει, πδομάθπι Ὀθβομοιάθη Ζὰ 
ΒΘΥη ροβασύ ννογάθῃ ᾿ἰβδύ ὁ ΚιιγΖ βίαίί: ἴοὴ γαΐπθ αἰ Ὀ6- 
ΒοΒοϊάθῃ Ζὰ βου, ἄθππ βοπϑί υυιγοῦ ἀὰ ἴῃ ἀδίπθ ΑἸ(οΥ 
προῖ ΘΥίδγθη. 7. νγῖθ ὑπϑηρθηθίη 65. ἴῃ οἷπθμι 50] ΘῈ 
ΑΙΐον ἰδῦ,, δῖοι ἀὐυχοὶ Ζννδηρδπιλυίο! συγθοϊ νγθῖδοι. ὑπᾷ 
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δυαι, διδάσκειν ἐξοχώταται φρενῶν 
ἰατρομάντεις. οὐχ ὁρᾷς ὁρῶν “τάδε; 
πρὸς κέντρα μὴ λάκτιζε, μὴ πήσας μογῇς. 

ὙΥΖίσθη [8556 Ζι τηΐθδοη. 9. ΥὟ. 1614. Τοὰὶ 806 
80} εἰρημένον εἴη ΕἸΑροζϑίομοη ρεβείζί. διδάσκεσϑατ 
βίθῃξ ργᾶσπαηί, ἴ9εθεῖ εἰρημένον 5. Μία. Ογϑιημι. 
ᾧ, ὅ64 Ζ. ΕΚ. 

Υ. 1612 {Ὁἰ Ἐαββθὶ δθεὺ ὑπὰ ἀδ5 Ἠπησουοἰάθη βἰπᾶ 
δυο ἢ ἀδ5 ΑἸΙοΓ Ζὰ νυνϊχίρθοη σἂπΖ νουίγ Ἴοπ6 Ἠδικυπ- 
αἶσα ἀδθὺ ϑδεϊθη. ὙἹδ]οῖομῦ υἱομίσεῦ : 65 βἰπά Ἐ6556] 
ὉΌΘΓ δυοἢ ἴπ ΒοΖίθμυηρσ δυΐ ἀᾶ5. ΑἸοΓ ὑπ ἀὰ5 Ηυηροτ- 
Ἰοϊάθῃ., ἱπὶ ὙΥΓΖίσοπ βθῦγ δυδρθζοίοῃπαοί γον ἄεῃῃ Ὑεγ- 
Βίδῃαβ, Ἡδιυη σϑνυοιββαροσ (5186 γνϑύβρυθοιθπ δυο ἀ85 
ΑἸΐοΓ Ζὰ Βε.]6η). δεόμὸς ατη., ΥἹοί.. δεόμοὸν ὕεῃ. 
ππᾶὰ ΕἾοτ. 16 Ὑγοτγίε καὶ τὸ γῆραξ τοϑοίθη οἷη Ηνυ- 
Ῥειθαίοη, 5, Ζζὰ Ῥεῖβ. 418. αὲ νήστιδες δύαι, 5. Ζὰ 
Ῥτγοιῃ. 6029, διδαόσπκειν [ὧν ὥστε διδάσκειν, 5. οθεπ 
κὰ Ὗ. ὅ88, φρενῶν ἑατρομάντεις 5.. Ζὰ ΗΚ. 958. 
ΑΘΒη]οἢ δυοὴ ΟΒΟΕΡΒ. 689 ἢ. ἥπερ ἐν δόμοισι βα:- 
χίας καλῆς ἰατρὸς ἐλπὶς ἦν. ἴὕσεθεν ψυχῆς ἰατρὸς 
ἃ. 8: Ζ ΘΉΠΕΡΡ ἀ ῬΑ τ ΡῈ 98 Ὁ τ Τρ υὲ 
ἑξοχώταται φρενῶν ἰατρομάντειξς ἰδὲ πἰοιιῦ δυῦ δεσμὸς, 
Βοπάθγῃ 05 δυῇ αὲ γήστιδες δύατι ὈδΖορεπ, 5. ΝΜίδί. 
Οἴᾶπιμ, ᾧ. 441. οὄ. οὐχ ὁρᾷς ὁρῶν τάδε; 5᾽ειδέ ἄὰ 
αἴδ5. πιο εἶπ, ἀὰ ἀπ ἄἀοο ἀυὕρσοπ Ζὰ 5θιθῃ μαβί ἐ 9. 
δ ΒΠ]Π1ΟΠ65 σὰ Ῥγοπι, 446. 

ΥὟ, 1614 πρὸς κέντρα μὴ λάκτιξε, 8. σὰ Ῥτοπι, 
5923. μὴ πήσας μογζῇε ἀαδιηϊθ ἀὰ πιομὲ ροἰέεπ μα θαπά 
ἹΚυμπιηθῦ Βαρθοϑῦ, ἀδηύ ἀὰ πιο ἄθπ ΘΟ, ΠΊοΥΖ ππὰ ἀϊδ 
{ταυτὶ α Ευϊηπογαηρ Βαραδ, σοαϊδ σὰ Βαῦεπ. πήσας ΤὰΓ 
παϑῶν νοῦ πάόσχειν, 5. Βυϊίμδππο διῇ, ασαιηπ., ᾧ. 114, 
3. 206, οὐδῖ ποοῖ! νυ ῃγβο ΘΙ ΠΙΙΟΠΘΥ : υνθῃρσθίπαη μα 6πά, 
5. ἀ85. ᾧ. 113, 3 πὶ Απιῃ. 8, δυο ὑπ5 Ζὰ Εππι. 9] 2. 
Ῥογβοη ἤὰηγί ἴῃ ἄδπ αὐνογδ5. Ρ. 139 1μεἰρΖ. δὺβ εἰποπὶ 
Ἡδπάβογ, ὅ08|01. σὰ Ῥιπάδγ. Ῥγίῃ, ΠΠ ζΖ. ΕΣ. παίσας 8π, 
πὰ ῃϑοὴέ πταίσας ἀᾶταυβρ, Ὑγᾶτο παίσας ἀδ5 δομίο, 
δ0ὺ ννᾶγο ἀδγ 51πη; ἀδπιξ ἀπ πἰομς (αἱ ῬΥοτίθη ) νοῦ - 
νεπαάθί ( ρεκγᾶηκί, νοι]οίζέ 5 μαθοπὰ [εἰἀεβί, 
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ΧΘΡΘΞ. 

1615 γύναι, σὺ τοῦδ᾽ ἥκοντος ἐκ μάχης νέον 
“ ῦ 

οἰκουρὸς εὐνὴν. ἀνδρὸς αἰσχύνου γ᾽ ἅμα, 
ἀνδρὶ στρατηγῷ τόνδε βουλεύσας μόρον ; 

ὟΝ. 1615 Εἴ Υγεῖρ,. Ὅὰα παρέ ἀϊ6 (βΚοπιηθηθη 808 
ἄεθῃ Καπιρία ᾿πρϑί, Ζζὰ Ηδὺὰβ πὐξεπάου 485 Βείί εἶπθβ 
Ναπποβ, Ζὰ 50 ἢ δ 6 ἢ ἱπδρσθβϑιηπΐ, 48 αι ἄθπ ΠοουΓ }-- 
γοπάθη Νίδππθ βοίοιοβ Π οἄθϑιοοβ οὐβαπηβί. ἃ. 1. ΥΥ οἱοἢ- 

Ἰησ ἄὰ, ἀθγ ἀὰ πιομύ τϊῦ ἴῃ ἄθη Κυϊορ Ζορϑί, Β0Πά ΘΓ 
Ζὰ Ηδλυδβα ἈΠ επί, ἀπά ἠδ5 Εἰ ο οι οἰπ65 ἰἀρίεγῃ Δίδπηθβ 
ἰδ πιϑί, νν]6 Καπηβδύ ἀἃὰ τΓ ἀγόθθη, ἀδ ἀκ 5ϑὶ υ5 νυ6- 

δθπ ἀθ5. ἄθῃ Ἡρογίαγο δυβρθβδοππθηθη Νίογἀθβ ἀϊ6 
ἈδΔΟμα ἀθ5 σᾶμζοπ ἃυ5 ἄθη Κυΐϊερθ ΖυγοΚρεκθοιγίεμ 
Ἠδοῖεβ Ζὰ [ἀγομίθη μαδύ ὃ γύναι πιϊξ Ὑεγδομίυηρ,, 5. 
Ζὰ Υ. 1197. 8.0. ΟΒοερῃ. 800 δυοῖν γυναικοῖν νομ 
ἀον ΚΙγίδἰπιποδίτα ἀπά ἄθπὶ Αἰρσίβίμῃοβ, Ζαζὲ ἔεπιΐτιας 
ωϑδεέῖτε 1, ὃ. ΜεΓρΙ]. δυοὴ ϑόρῆ. Αἰὰβ 1182 ὑμεῖς τε 
μὴ γυναῖκες ἀντ᾽ ἀνδρῶν πέλας παρέόστατε, υπά 
ἀπηρο Κομτί ΚοΙ. 1368 αἵδ᾽ ἄνδρες, οὐ γυναῖπες εἦδ᾽ 
τὸ δυμπονεῖν, ΕἸεΚίν. 997 γυνὴ μὲν, οὐδ᾽ ἀνὴρ ἔφυς, 
Τταοῦ. ἸΟΘῷ γυνὴ δὲ, ϑῆλυς οὐόα., κούκ ἀνδρὸς 
φύσιν, υα. α. 8. πον χὰ Αἴβοι. ΗἸΚ. 882, 5160. 327. 
συ πδομαγοκιῖοι. οἰπουρὸς εὐγὴν ἘΣ τς ἰδύ ποοῖὶι-- 
δ] ρα Αηγοᾶθ πδοὴ γύναι, 5. τὰ Υ. 885. Αὐοῇ οὔϑπ 
Ὗ. 1198 νυἱκὰ οἰκουρὸς γοπι Αἰρίβίμοβ. σεργδυομέ. ΑΙ5 
 ΥθΔ]6 βίθῃς 65 τϊῦ ἄθῃ Δσοιβδίναβ, 8. Ζὰ Ργοῃ. 906. 
50 δο ἢ οὔθεπ Υ. 787 πόλιν οἰκπουροῦντα. --- ἀνδρὸς 
Ῥιᾶρηδηῦ:; δἰπθ5. νυδοῖκουῃ Νίδπποβ. οἰποβ Νίδηποβ ἱπὶ νο]-- 
Ιθῃ ϑ΄'ππθο 465 Ὑγογίβ. οὐδϑθὺ οἷἰπθβ Εβοιῆᾶππθθ. [|π μεῖ- 

ἄδη Βεἀθυξαιπρσοπ ἢπαθύ 65 βίοι οἵί, αἱόχύνου γ᾽ ἅμα 
μᾶθ6 ἴοὴ βίαίί ἀεβ ἀπρίαὐμαίίεπ αἰόχύνουσ᾽ ἅμα 56- 
ΒΟΒΥΙΘθ6η, νυθιοῆ6 5. νγοσθὴ γύναϊς ὑπᾷ ἃὺ5 ἀδγ ΑΘΒΠ]10}- 
Κεῖ νοῦ ΖΞ υπᾶ [Γ΄ Ἰοϊομέ οπίδίαπα, 1{Π6ῦ6γ τόχύνε- 
ὅϑαί τινι νεῦϑὶ. δίῃ. σαι. ὃ, 414, 12, Χεηορῆ. 
ἜΗΝ ΝΣ Ὁ ὁ. νοῦ 1{ 5, 99,11, ὅ. 89, ΥὙ1]1..7, 
9: εὔεπ 50 αἰδεῖζόϑαις 485. 1Π|, 2, 4 υπὰ 8: οὔεπ Υ͂, 
918, ΗΙΚ, 464. τόνδε βουλεύσας μαὺς ἴοΒ βίαίί τόνδ᾽ 
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ΑΙ ΤΊΞΘΟΣ. 

καὶ ταῦτα τἄπη κλαυμάτων ἀρχηγενῇ. 
᾿Ορφεῖ δὲ γλῶσσαν τὴν ἐναντίαν ἔχεις. 

1020 ὁ μὲν γὰρ ἦγε πάντ᾽ ἀπὸ φϑογγῆς χαρῇ, 

σὺ δ᾽ ἐξορίνας ἠπίοις ὑλάγμασιν 
ἄξῃ" κρατηϑεὶς δ᾽ ἡμερώτερος φανεῖ. 

ΧΟΡΟΣ 

ὡς δὴ σύ μοι τύραννος ᾿Δργείων ἔσει, 

ἐβούλευσας (50 Ἐδτη. ὑπᾶ ὙἹἱοί.) υπὰ τῶδε βουλεύσας 
(ΕἸοτ.) φοβοργίθθεπ. Αὑοὴ τῶδε βουλεύσας ντᾶτε σαί. 
ὕπεθεῦ αἷς ὅϑοῆβ 85. Ζζὰ Ὗ. 1196ς, Νβδοὴ μόρον μαΐί 
ὙΙοί, εἶπ ἘὙΔσοΖθί θη. 

Υ. 1618 “ἀρχηγενῆ Ὑεγδηϊαββαπρεη, Τῦγβδοῆοπ, 
Ὗ. 1619 ἀὰ ΠΒαβδῦ 806. εἶπα Ζυπρο, αἴθ ἄθῃ 9Γ- 

Ῥῃδθὺβ (ἀθν ἀε5. Οτὔρῆῃθυβ) οπέροβοπροβθίζί ἰδέ, Ὀρφεῖ. 
Κυγ {ἢν τῇ Ὀρφέως γλωσόῃ. 5. δβη!ομαβ σὰ Ῥεῖδ. 
146: ἅνε. ἀἷθ ϑίβυησ ἀε5 δίνβ 5. Ζὰ 8160, 9258. 

ὍΡΟΥ ἀἰα ψεικύγζυθησ νοὸη δὃὲ νοῦ γλ: Ζὰ Ῥγοπι. 172, 
θεν ἀϊθ ψεγθιπάυσης γλώσόσαν τὴν ἐναντίαν τὰ 8160, 
φύῦς. " 

Ὑ. 1690 ἢ 6πεῦ πᾶ οἢ Ζορ 81165 ἴοτέ ἀυγοῖ ἀἷ6 
1ΛΟΌΠ ΟΝ Κοῖς σὸμ ϑεϊίθη ἀοσ ϑἐπηπθ (Οὐοσ ἀυγοῦ ἀ85 
ψετρηῦροῃ, ἀυγοῖ 485 ΥΥ̓ΟΒ] σοί! !θπ, γε οῃθβ βεῖπα δ 1π- 
τὴθ Ὀανϊγκίθ), ἀὰ ΔΡΘῸΓ 65 δησεγοσύ {(νεγδπ]αίβε) μαθοπὰ 
ἄυγοῦ ἀδὶπ βαηΐίοβ Βοιθγη υυῖγδ ἑογίσοζοσθη (πι0 Θ6- 
νγϑ] Εἰπνυεσροβομαῖο) ντεγάθη, ὕθσεθε ἀπὸ φϑογγῆς 
χαρᾷ 5. πὰ 5160. 7952. Ὑ εγβ θίομθπ Καπῃ πδη 8808 
ὅ0ΡἘ. Τύδοῦ, 179 πρὸς χαρὰν λόγων, Ἐπτ. ΑΙΚ. 581 
σὺν δ᾽ ἐποιμαίνοντο χαρᾷ μελέων βαλταί τε .λύγ- 
2{ε5. ---- ἐξορίνας Δθβοϊαΐ, πϑιη!οἢ τὸ ἄγεσϑαι. ἠπίοις 
ἀγοπίβοι, νεῖθ ἅμ! ομεβ. οἵί. δίδπ Βαΐ γηπέοις ΕΥΟΥ γ-}}72}} 
γγΉΠοη, ὑλάγμασιν νον]. Ὗ. 1662. 80 ὑλάόπκες ΗΚ. 
φλαρτεῖ ϑορῆ, ΕἸ. 999 υπά χὰ ΤΥΥροά. Ρ. 8568, ἄξῃ 
ΣῸΓ ἄχϑησῃ. 5. σὰ 5160. 180. | 

ν. 1625 δυῖθ ἀοοῖ ἀπ μὴν ἩΥΎΒΟΠΟΥ ἀν Αγροῖον 
δουη Ὑ1Π50 : οὖς δὴ)» νεΓρ}, ϑόρῃ. οὶ, 809 ὡς δὴ σὺ 

β 

β 
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ὃς οὐκ, ἐπειϑὴ τῷδ᾽ ἐβούλευσας μόρον, 
1025 δρᾶσαι εὔδ᾽ ἔργον οὐκ ἔτλης αὐτοκτόνος. 163ὅ 

τὸ γὰρ δολῶσαι πρὸς γυναικὸς ἣν σαφῶς" 
δ᾽ ὕποπτος ἐχϑρὸς ἢ παλαιγενής. 

ἐπ ΠΩ: τοῦδε χρημάτων πειράσομαν 

βραχέα, ταῦτα δ᾽ ἐν καιρῷ, λέγεις, ἔδατ. τᾶ5. Ηδργακὶ. 
1407 ὡς δή τι φίλτρον τοῦτ᾽ ἔχων ῥάων ἔσῃ. "ΣῚ 
εἷς εἶποη Αὐτὰ αὐδάτοκί, 50. ἰδέ πἰηέον αὐτομτόγως 

Κοὶπ Βιαροζθίομαθπ Ζὰ βθίζεπ, ὃ. Ῥαββονύβ ἩἨδηανυῦγίος- 
θυοῖὶ πίον αἷς, Ὁ, ἴ, 92. 

1024. 1. Ἑ.. δ ῦ 816 ἀορρεϊίο Νερδίϊοπ ζὰ Υ. 
1272. ἐπειδὴ τῷδ᾽ ἐβούλευσας μόρον, 5. θεν ἀϊα 
Βδοη6 χα Ύ, 1196. τῷδε, 5. δὰ Υ. 1240. αὐτοκτόνως, 
8. Ζζὰ Ὗ, 106]. 

Υ. 1626 445 {Π6ευ]5έθη πᾶ πιο ὙΥΑῚ οἰπο5 ὙΥ εἶθ 65 
Θαοθε οὐἴρηθαν.. ἃ. ἱ. ἄδθμῃ ἀὰ αυτγίξοσί εἰ5 Νίαπῃ πιῖοῃξ 
Ἡϊη ον 50. βοπάογπ τη! ϑίοδέ ὐθνναὶ Ὀγδῦοθθπ, θίθβθη 
ὝΕΥΒ., νΥΘΙ ΟΠ Γ σανυ μη! ποῦϑῦ ἄθη Γοϊσοπάθη ἄθιῃ Αἱ- 
οἰδίμοβ Ζυροίμοιῦ υνἱγά, Βᾶθ 6. ἴον 465 5΄'πηθβ. ὑγθρϑῃ, 
ὑπὰ Ὀαβομάθυβ νυ ρθη Υ. 1095 1, νυθιομθ βοηβδύ β8ηΖ 
ἀπραβϑοπὰ γνἄγεῃ, ἄεπι Ομον ἄγον σὰ βοιγίθθαπ, πρὸς 
γυναικὸς ἦν. 5. Ζὰ 5160. 199, 

Υ. 1627 {ἢ Ἰοῦ ἀῦοῚ -- νογαδοδέ 1δὲ Εἰοἰπα οὐδοῦ 
ΑἸ ροθογθμο. (ππᾶπ πιὰ5. ΠπϑτΠ οἢ ὙΟΓ 'οἰπάθη ΟὐΘοἵ 
πδο Βεῖπάθῃ νοῦ Αἰέθη δῇ βοϊπου Ηυΐ βου --- ννογάθ 
ἀυγοῖ βο οι δίαββθῃ ἀϊθθος (πἰῦ ἩΙΠ6 τηθῖποὺ Κυϊοσου- 
ΒΟΒδΔΆΓΘἢ}) γϑυβαοῆθη σὰ Πουσβοῆθη ρον 16 Βάγρου. ΥΥ16 
δὲ δογθαυρέ οἵἷύ ἴῃ ἀδν Απύννοτε 6 ἢ]. 50. θθβοηάθΥβ 
οἵθ παοῖ ἐγω, νγὸ πιᾶῃ βεῖπα βϑάβ ἀδὺ οἷῃβ5 δηάθυπ 
Βομιᾶγίοι. δηύροραπβίθ!!, 5. ἡ, 1329, Ομοορῃ. 440, 4δ2, 
5160. 1018, ϑορῆ. ΡΒΠ. 519, 1293, Χοπορῆ. Κγτορ. 
ΤΠ Θον Τ 5 δὲε θυ Υ. ο108 Κυῦσον Ζεῦ δ 
ΑΠΌ. ΥἹ, 4 (6). 12. ϑδεϊίμου οἶπο Ῥγομποιηθῃ, 8. ἘΣ, 
1007. Ἀῖς Ὑγοτίε ὕποπτος ἐχϑρὸς ἢ παλαιγενὴς πιᾶ- 
οἴθη οἷπθ Ῥαγθηίῃθβθ. ἱπ νύθίομοῦ πὰπ γῶὼρ ογσᾶηζθη 
Καμῆ, 5. Ζι δῖον. 79. ὕποπτος ἰδ ροθγδιομέ νυνῖα 
ϑορὴ. ΗΠ. 136 πρὸς ἄνδρ᾽ ὑπόπταν --- ἐχϑρὸς ἀὑπὰ 
παλαιγεγῆϑ δι! ρομηοὶῃ, 8, δὰ ὅϑ᾽Ί΄ου, 807. ἀοοίν ἰοὐίογοϑ 
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ἄρχειν πολιτῶν τὸν δὲ μὴ πειϑάνορα 
1680 ξεύξω βαρείαις οὔ τι μὴ σειρασφόρον 1640 

κριϑῶντα πώλον᾽ ἀλλ᾽ ὁ δυσφιλεῖ κοτῷ 

νγθηϊ σβίθῃϑ πξομό οἢπα Βθζίθμαπρ δ ἅδη Ομοσ. 2) (80 
Ἄαγη., ΥὙἱοῦ,, εἰοπῦ 7) οἄδθν πδοῖὴ Βεοῦϊπάδη, ζαϑῦ 
νγὰβ καὶ. 5. Ζὰ ΗΙΚ. 111]. ἐρ' ἀγάοκε ἀδ5. ΜΙ] 89 
5. ΖιὟΟ. 1449, τῶνδε (80 Ἐδτη., Υἱοί. γἱοδερ, ποι 
ἐκ τῶν δὲ) Μἰπννεϊβεμά δυΐ ἀϊθ ἀθβη Αἰρίβίῃοβ υπρϑῦεπ- 
ἄδθῃ Κυϊερεῦ, 85. Ζῃ Υ. 1567. τοῦδε [ἂν ἐμοῦ νι] 
οἵιί. χρημάτων Νίαββδεη, γεγρὶ]. Χεπ, Κυτορ. Π. 1, ὅ 
ὀφενδονητῶν παμπολὺ τι χρῆμα, μων. ῬΒοΐη. 9206 
Φιλόψυχον γὰρ χρῆμα ϑηλειῶν ἔφυ, “ΠπεοκΚτῖς, 18, 
4 μέγα χρῆμα Μαπαινᾶν. 

Υ, 1029 τὸν μὴ πειϑάνορα ἄδπ τηΐγ, ἄδιῃ δίδηπο, 
πού σϑμοσομθηάθη, πὸ κὐοκβιοιμέ δυΐ ἀ16 ΚΙγίαηηοβίγα, 
ἀον ἀἷς Βῦγρου νἱϑι!]ϑιοδέ νυ Προ σομογομθη τηδομέίθη.- 

Υ. 1680 ξεύξω βαρείαις, πιο Φεύχγλαιξς : ἴομ. 
σύεγᾶθ Ἰοοΐθπ δὴ βοῦννασα 9Φοοθθ. Ὀ1656 Εγρδηζαης ἴα 
Τλαίνυβ ἰδῇ βεϊζαπ ὑπ θη κοηβνγοσίῃ, δϑυῆρον τὴ Α6- 

οὐβδαίϊναβ, 85. Ζὰ ΟΒοσρῖ. 692. 80. νἱϑ θοῦ ἴα. 6 ὁ 9 
εὔφροσιν δεδεγμένη. οὔτι μὴ δσειραόφόρον Ἠριϑῶν- 
τα πῶλον πἱοιύ οὔνγα δἷβ οἷῃ βει! χθμβθπάθθ (δὺ ἀδὺ 
ὙγΠάθαμπ ἰαυΐοπάθβ, σϑβοῃοηΐθβ) (θγβίθ ἔγεββθπαάθβ (ρυῦ- 
δομαίθποθ, συΐεθ Εἰ ΘΓ ὈδΚοιμιηθηά685}) ΕἸἾΠ]]6π. 1)6Γ 
Βίηη ἰδ: ἄδῃ τῖν ΤΠ πἴο! σβϑιηθη νυθγάθ το ἀσγοῖ ννδηρδ-, 
πλίἐ6] ἴῃ ἄδυμηβ παϊίθπ, ἀπά ᾿μπὴ πἰοῆῦ ἔγθιθπ ϑ'ριθ γαὰπη 
Ἰα5βθῆ, Ποοῖ βεΐποη Δία ἢ νυ] !]6 πα πϑθγοη. ἴσεθεν οὔ τὲ 
μῆ, νυβϑίομεβ ννῖδ δῆλον ὅτε ἃ. ἃ. δ! ρ δον. εἴπρθβομα!- 
ἰοὲ νυἱἱνά, υὑπᾷ βαίηθ Οομπδίγαοίϊοη 5. Ζὰ ϑὅορι. ΡΒ]. 
1274, το πιὰπ πδοῖὶ ᾿βοκιαΐ, Ῥᾶπεσ. Οδρ. ὦ τὸν δὲ 
ἀκριβῶς ἐπιστώμενον λέγειν ἀπλῶς. οὐκ ἂν μὴ δυ- 
γάμενον εἰπεῖν, Αὐἱϊδίορῃ. Ὑὅρε! 46] ως τὰς ὅπον- 
δὲς οὐ μὴ πρότερον παραβῶμεν Μϊησυίὕσοῃ Καπη. 
δειραόφόρον, ΕἾοτ.. Εδτη., Ῥοϊυχ ΥἼΙΙ, 294 σειραφό- 
ροΥ, γᾶ υἱθι ! θοῦ δυϊΖαπθμπθη ᾿ἰϑῦ 9 5. Ἰδάοοῖ οὔεη Ζὰ ᾿ 
Υ, 820. Ἐριϑῶντα, 58. Βιἰοιηῆοϊά χὰ ἀ. 8. υπὰ ἀϊ6 
Υγοχίοεθάομου. 916 Δοουδαίϊνα βίθββθη ργο βρίϊβοῃ, 

Υ. 1031 ζ, ἀεχ αὔοζ ἀθὴ Ηᾶβθ8 [οϊπάβοι σα ( ϑηΐ- 
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λιμὸς ξύνοικος μαλϑαχκόν σφ᾽ ἐπόψεται. 

ΡΟΣ. 

τί δὴ τὸν ἄνδρα. τόνδ᾽ ἀπὸ ψυχῆς κακῆς 
οὐκ αὐτὸς ἠνάριξες; ἀλλὰ συν γυνὴ 

1090 χώρας μίασμα καὶ ϑεῶν ἐγχωρίων 1646 
ἔχτειν᾽; ᾿Ορέστης ἀρά που βλέπει φάος, 

δαρδηνυῖκαπᾶθ.) σύρε υυἱγὰ δ]5 Ἠδυβραποββα { γθμῃ 
ΕΓ ἵδη Βοίδι!θα μαι} ζαθπι ἴῃθπ βρη. ποτῷ, νυϑίομοβ 
πἴομξ ἴπ ὄκότῳ σὰ νοϊνναπάβίη 15έ, μᾶηρέ νοι δυσφιλης 
Ὁ. πὰ ἰδ νοῃ ἄδθπὶ αἴ] 8 ἀον Βύγρσοι σερθῃ ἄἀθη Αἴ- 
οἰβίμοβ Ζὰ νϑγβίθμθῃη. ἐξυνοιρος ἃ. ἃ. δἔέξουβ νοῦ 88- 
ομθη, 8. Ζὰῃ ϑοριι. ΡῺΠ. 9035. Ῥυτγοῖῦ ἐπόψεται νἰνὰ 
ἄεπι Ηππροι θη κγαίο. Ζυρ  β τ θ θη... 5. θη! ]οῆθ5. Ζὰ 
5160. 5936. , 

Υ. 1033 ΠῚ ναύυπι ἅτ πὰὺγ ἀἴθβοη Νίαππ ἂὺ5 Εἰ6!σ- 
Βογχίσ κοὶς πἰομύ βϑι δύ ἐδαίεοίοδί (νυνὶ Κοπηΐοϑύ ἀὰ πα 
50. ει οΥΖὶρ βου, ἄθη Αρδιηθηποι πἰομύ 56] 5ὲ σὰ δ ά- 
εη.} ἐ δθϑι Ζυρίθιοι,, ννάγαμη πὰ οἷ δῖ (οάδε ἀἷ8 
(ἀδιη), ἀθ5. [ϑδηάθ5. ϑΘοιδηαθοκ ὑπὰ ἀδΥ οἱη μοι βοῦθη 
(ὐύίοενῦ ἴῃ απθτδομίθ ὁ ιθ56 ἔνασο μας ἀογ δοῖ- 

ΓΘ ποοῆπια]β. ἀα ΑἸριϑίμοβ αὐ ἀὰ5 Ὗ, 1624 ἴ, 66- 
βασία ποοῖὶ ποδί ρσοδηύννογίει δύ, 5. ζὰὝ Υ. 1626. τέ 
δὴ -- οὐκ ἠνάριφες; νυῖδ ννᾶῦ 65. πὰὺγ πῦρ! οι, ἀαῖβ ἀὰ 
πἰοῃί τοάἀιοίεβι ὁ 8. ἈΠ ΠΟ 65. Ζὰ Ῥέομ. 59], τόνδε, 5 

χα Ὗ. 1345. ἀπὸ ψυχῆς 2{.211715.5..8.. 2 Ὗ. .10 25, Ζὰ 
ἀλλὰ σὺν ἰδὲ τί δ᾽) αὖὺ8 ἄθπι νουμογσθμοπάθῃ Ζὰ οἱ- 
δᾶμπζοη, 5. Ζὰ Ῥγοπι. ὅ81] σὺν 5ίθμύ δάνθυ δ! 150}, ννῖα 
συν δ .5, ὌΡΟΠΟ Υ, 0184. ὄύν τξ, 585. Ζι! Ο. 644, συν 
οὖν, 5. Ζὰ ΟΒοθρῆ. 574. πρὸς δὲ ἃ. ἃ., 5. Ζὰ Ῥίοιπ, 
78: ἐν δὲ, 5. τὰ Ρτοιὰα, 9266; εἶς δὲ, 5.. Ζὰ ΟΒοσρΒ.. 
φΟ7, ᾳ. ἃ. μίασμα «415 ΑὈδίταοίιπη δίας 465 Οὐοπογοί, 
ψ ΓΘ]. Οδοορι. 1037, ἴὕσιη. 164, ὅοριι. ΟΙά4, 97. Νὰ 
ἔκτεινε ΒαῸ6 ἴθ εἶπ Ετασοζοθιοθθη σεβθίζί. 

Υ. 1696 5οἰιαιδέ ἄβπῃ Ονεβίθβ υἹϑ]]οιομέ (ἀθίβ5 8} 
ἀδ5 1μἰο. (ἰδῇ ἀθπη νἱθ! !οἱομέ Οτοβίοβ ἄδζι θαβυϊμηπηιν ), 
ἀαα εὐ --- νυοτὰθ ὁ ἄρά που ἄθπῃ νυἱϑι οἱομέ, νοὶ. 
Αἰρίοριι, ΥΥ ο5ρ. 291 Εὐεργίδης ὧρ᾽ ἐότί που ᾽νταῦϑα: 
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ὅπως κατελθὼν δεῦρο πρευμενεῖ τύχῃ 
ἀμφοῖν γένηται τοῖνδε παγκρατὴς φονεύς: 

4ΠΓΙΞΘΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ δοκεῖς τάδ᾽ ἔρδειν καὶ λέγειν, 
γνώσῃ τάχα. 

1640 εἶα δὴ φίλοι λοχῖται, τοὔργον οὐχ ἑχὰς 
τόδε. 1650 

Υ. 1657 πατελϑὼν δὺβ ἀθγ Ὑεγθαππυηρ Ζυγῦοκ- 
δοΚομιπιθη..9 8. Ζὰ 8160. 976. 

Υ. 1038 ἀμφοῖν τοῖνδε ἄσπι Αἰἱρ᾽βίμοβ υπᾶὰ ἀοΓ 
ἹΚΊ γέδὶ πη ποβίγα, 

Υ, 1659 ἃῦεῦ ἀα ἄμ βομεῖϊπβέ ἀΐθβεβ ζὰ (πππ ἀπά 
Ζὰ βᾶσθη, 80 υυγδύ ἀπ οἠ]θίοῃ βθῆθη, ἃ, '. ΔΌΘΥΓ ἀᾶ 68 
ΒΟΒοΙηΐ, 815 Ὀείγεθαβέ ἀὰ ἀπβογα Εγπιογάσησ ἀυτοῖ ὙΠδΐ 
( ἀυγοῖ ἐμᾶτιος Βοι 6} ἀπά Υγοτέ (ἀυτοθ Αητγεσυπρ 
ΔΗάΟΓΟΥ. ἀ65 ἤρθογοβ, 5. Ὗ. 1615. υὑπᾶά παπιοπί!οῖ ἀ68 
Οτεβίεβ, 5. Υ. 1656 11.)ὺ, 50 5ο δέ δὰ δἰοῖοι 566. ννᾶϑ 
δεβομίθῃί. ἀλλεὶ νυομίαπ., πὰπ ἄθπη, ἀὰ γνωσῃ εἰπϑιη 
Ἐρογυα ν 5. ἀπη] 0 ᾿ξέ, οὐθΥ βομθοϊέννοσ Δ Ό6γ, [606 Ὁ 
ἔρδειν καὶ λέγειν 5. σὰ Ῥτοῃ. 668. γγωώσῃ τάχα 
ἀγομοπηά, ννῖθ 0} ὙΥΪΓ βᾶροης ἀὰ 501|5ὲ σ]θῖοῃ 56 619 
ὨδΙΏ]Π]Οἢ νγὰβ ΟἿ τυὐΣταουβ γί. 

Υ. 1640 νἱγὰ νοῃ Ὑἱοΐ. ἃ. 8. ποῖ ἄθπι ἔοϊσεπάθη 
γουθυπάθη ἀθπὴ ΟΠοΥΠΓΟΥ Ζυρϑίμοι!δ: 8]16ἱπ ἀα ἀἴθβοῦ 
αἷθ ΟΠογιβίθδῃ ποθ ἀυγοῖ λοχῖται δηγθάθη Κ8πη, 50Π- 
ἀξ οὔἴδηραν Αἰσιβίμοβ βοῖπ Ὀονναϊηρίεβ Οαοἴοϊσα δυΐ- 
ξογάοτί, 50 Βαθα ἴοὴμ ἀΐθϑθῃ ὙΟΥ5. ἀΐδβοη ΖΕ τ θ θη. 
Αὐοῦ δηίβίθὐ ἀδάυγοι εἶπ σαΐία Ὑεγβθπέβργθομαπρ : Υ,. 
1639 5έθιιῦ δ]οϊοιιβαπη 8]5 Εϊηρδηρ ΤΩ 5βἴομβ, Υ. 1640 
επίβργϊ μέ ἄθπὶ Ὗ. 1641, νυῖβ πιᾶπ δα ἢ ἂυδ᾽ εζα δὴ ἐγ βι θἢΐ, 
Υ. 1642 επζβρυιομί διὰ Υ, 1649, νγ5 ἀυγοὶ ϑαγεῖν, 
ἴῃ θοϊάθη ψϑύβοπ ΠΟῸ ἀφ ]οῈΥ υυϊγα. Αἰἱριβίβοβ βασέ: 
δαϊ πὰρ (πὰπ νυ δῃ }, σοί Κυϊθσσσθηοββθη! πΙοῆύ 

Ἰδηρννίογῖβ ἰδ ἄϊοβο Αὐθεϊῦ (ἀΐαθοσς Καιρῇ (ἰδ ννογάθέ 
τὸ ἀΐθβοη Οτοίβεῃ. Βα! ὰ ἔθγεῖρ ννογάθη). ἴεθεῦ 4ὰ5 
Ὀονναϊηοίο. Οοἴο!ρο ἀο5᾽ Αἰριβίμοβ 5, Ζὰ Υ, 1667, τοὖρ- 
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ὉΟΥΘΈΣ: 

οἷα δὴ, ξίφος πρόχωπον πᾶς τις εὐτρεπι. 
ξέτω. 

ΑἸΙΤΓΊΣΘΟΣ. 
Φ ᾿ Α 3 « Ῥ;: 3 2 Ρ 

ἀλλὰ μὴν κἀγὼ πρόκωπος οὐκ ἀναίνομαι 
ϑανεῖν. 

ὍΘ ΒΟΣΣ, 

δεχομένοις λέγεις ϑανεῖν σε" τὴν τύχην 
οὐδ᾽ ἀπεροῦμαι. 

"πε τυ οὐ ὺ.ὃϑΘἷξὅἕὄφἕ6ἁἝ ..0ἷ|ἝἙ ομρν 

7γον ἘΚτϊθρϑυνουῖς, ννῖθ οἵξ, ζ. Β, Οἤόοθρῃ. 158, Ζι 
τούργον οὐχ ἑκας τόδε Καπῃ τπδῃ ϑορὶ, ῬΒΠ. 96 
τούργον οὐ μαηρὰὼν λέγει νογριοίομεη, ἐπκεὶς ἰδὲ 
Ῥτχγδαϊοδί, 

Ὗ, 1641 βρυϊομέ ἀθν ΟΠουγοσ χὰ ἄοη ὉΒουϊβίοη: 
ΛῸΠ ΓΟ πη, 5 οι ννοευῦ δη) Ἡοίίο (δ ομαϊέθῃ) βία 
οἷπ Ἰεάθν 'π ἄθῃ ϑίβπα ( υνο ἴδ ἄθηῃ., δἷῃ ἤδάοι βοίζο 
Βοῖη ϑομυνογς ἴῃ Βομ!αρίογίίσεη Βίαπα). 6 Οἷον 15 
τύ οἰ γνγογίθυπ θονναῖϊποί, 5. ἡ. 1994. πρόκωπον, 5. 
ἴδυν, Οτγαβέ, 1478 ὁ δὲ ξίφος πρόκωπον ἐν χεροῖν 
ἔχων. πᾶς τις, 5. ξὰ ΗΙΚ, 478. 

Ν. 1042 πρόκωπος ὅτι Ἡοίξα, χτηἱξ ἄθμη Θομυνογίο 
ἴπ ον Ἠδπά. Εἶπα ἀμη]ίομο β (6116 ἰδὺ Βόρ, ΡΕΪ. 1964 
ΤΙ, Εγη, προόποπτος. 

Υ. 1043 ννἱῖν Ιββθὴ φοϊίδη ννὰβ ἅτ νοη ἀοΐποιῃ Το 
Βαρϑί. ἴπεθειν θη αἰϊνυβ 5, Ια μ, Ογαιημι. 8. 388 4 
ὑπὰ 65 ὕδεν δέχεσδαι ϑοριι. Ἐ]ΠοΚέν. 668 ἐδεξάμην τὸ 
ῥηθὲν, Ἐπὰν, δΙοπ. 837 λόγους ἐδεξάμην. 1οη. 561 
φίλον γε φϑέγμ᾽ ἐδεξάμην τόδε, Αὐἱδίορῃ. ἜΠΘΕΠι. 
318 δεχόμεσϑα ὰ. ἃ, [π ἄδῃ ζοϊσοπάθῃ Ὑγοχέθη τὴν 
τύχην δ᾽ ἐρούμεϑα ἴα ἴοι Ζυγαν πἰομίθ σοᾶπαοτγί, ἄὰ 
516. ν᾽θ! ον νου μοϊάϊσί νγογάθη Κῦπηθη. ἐρούμεϑα 
Καππ πᾶιῃ]10}} ἀα5 Ῥγᾶβθηβ οἄον Π'αξυχυμι ΝΙΘαΪ γοη ἐρεῖν 
(5. σὰ Ῥοῖβ. 985) βϑυπ, τηϊύ ἐο]σοπᾶριῃ βίμπο: 85 (οὐδοῦ ς: 
485. ἃ. 1. ἀἴοβθβ.) ΟἸῦοκ δεῖ ὙΟΥΒΡΥΘΟΙΘΙ ὙΥΪΓ 11Π8, 
ὙΥΟ]]Θπ Ὑυΐ ὑπ5. 1π ΑΠΒΡΓ οἷ. ποθηθη. ὕεθοι τὴν τύχην 
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ΦΑΤΤ ΘΝ. 

μηδαμῶς, ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, ἄλλα δρά- 
δῶμεν καχά. 

1045 ἀλλὰ καὶ τάδ᾽ ἐξαμῆσαι πολλὰ δύστηνον 
ϑέρος " 1688 

πημονῆς δ᾽ ἅλις γ᾽ ὕπαρχε" μηδὲν ἢμα- 
τώμεϑα. 

ἴὔγ τήνδε τύχην 8. «ὰ Ῥτοπι. 148: ὅθεν ἀΐβ ΔΙΑ !- 
ἔοτπη Ῥοβεϊάϊρρ. Εἰρῖστ, 2 (Αμίδο!. Π, Ρ. 46) οὐδ΄ ἐπε- 
ροῦμαι. Ῥοοι Καπη τπᾶῃ δαεὶ αἱρούμεϑα 5ομγοΐθθῃ, 
ἀὰ αἱ ἀπά εξ οἵξ νϑυνύθοηβοὶς νυογάθηῃ, 5. Ζὰ Ῥοῦβ. 80], 

πὰ θεν εὔνναβ ββθιγ Ἀθη] 10 Π 68 σὰ ΗΙἸΚ. 919. ἅδεν τὴν 
τύχην αἱρεῖόϑαι σὰ Ῥει5. 472. 

Υ. 1644 ἄλλα ευΐδοεν ἄδπ Ὀογοϊέβ ἂπ ἄθ Αρα- 
ΤΠΏΘΙΠΠΟΠ ἀπά ἄφρΥ Καβαπάγα νο  θγδομέθη, 

Υ, 1645 ἢ, 16 δυοῦ ἀἴοβεβ ( ἄθη Αρσδιηθῖπο ὑπὰ 
ἀϊῸὸ Καβαπᾶάγα) δοροπιᾶδέ Ζὰ ΠδΌΘΠ ὙΥΔΓ οἷἶπθ ἴῃ σἱθὶθπ 
Ἠϊπβϊοπέοπ (5681) ἀπο] οΚβθ!ῖσς Αδγπίθ, ὕὕπἢ61}5 806 Γ 
δαπαρ. Ὀίεθβα γουίθ τπδοθθη εἶπα Ραγεπίδαβα δὺ85. ἀλλὰ 
καὶ Ἶα δυοῖ 5. ΥΥ οἱ Ζζὰ Πεπιοβίῃ. ᾿μερέϊπ, Ρ. 9296, τάδε 
δυΐ α16 ἀδἰοσοπάθῃ Τωθίομθπ ἢἰπννεϊβαεηά, 5. οὔθπ Ζὰ Υ, 
1945: ἅδε ἀδβ Ναεααυίγυιη 5. Ζὰ Ρεῖβ. 587, 5160, 929. 
πολλὰ δύστηνον, νετρὶ]. Υ, 1268, ΟΒοερὴ. 818, ϑορῃ. 
ῬὨ1. 954, Απί, 1046, σὰ ΚοΙ. 1629. ϑέρος ϑεομᾶξ 
τομαῖς βίαι ὁ ἔρως. 16 ΑΔΒ ΟἤΚοῖξ γὸπ Θυμά οι 
Ζὰ ΟΒΟΕΡΒ. 68, 9380; ἮΙΚ. 9 5ἐεμέ βειυβὲ ὠροέντ᾽ 5ιαίέ 
ἀρϑέντ᾽, θ4 ξο ἐν τὴς ξϑεν) 50 νυῖβ ἀϊε αἰέβ 6]δῖοι- 
Ποῖ ἀον Ὁ -δυίς θανυν κί ἀὰ5 ναγάθγθηϊ5. 85. ἅδη- 
Ἰϊοβεβ ζὰ Ῥεῖβ. 807. ὕπαρχε, νγᾶβ πιᾶπ ἵἱπ ὑπάρχει 
δεᾶπάογέ πδί. ἰδέ ἀδ5 δυρηδπίοβα Πππρογξεοίιπι., 5. Ζὰ 
5160. 798, μηδὲν ἡματώμεϑα ἰαῖδε ὰπ5 ποι πὲ ΒΙαΐα 
Ὀεῆδοκέ βουη, πὶομέ Ζὰ γἱδὶ ΒΙα βου! δαΐ ὑπ5 σεϊδάθπ 
ΒάΌθη ἢ ῖθβα δγογίε βοῃ θίβεπ βἰοῦ δὴ μηδαμῶς --- 
ἄλλα δράσωμεν κακὰ δι, ἴεν. ἡματώμεϑα, νγᾶ5 πιδπ 
ἴπ αἱματώμεϑα νετᾷπάαετέ μΒαῦ: ἀοοῦ ἢπάεέ βἰοῦ ἀδ8 Ῥεῦ- 
Τεοίαπι Ῥαββὶνὶ ἔὰγ, Βακοῦ. 1138 ἡματωμένη χεῖρας. 
ὕφθον ἀθη βεϊίπογθη Οοπ]υποίίνυβ ἀϊθβο5 Τ οηρυβ 8. Βαϊῦ- 



ΔΓΑΜΕΜΝΩΝ, 29 

στείχε δ᾽, οἵ γέροντες, τούσδε προς δομους 
πεπρωμένους. ε 

πρὶν παϑεῖν. ἔρξαντ᾽ «ἄκαιρον χρῆν τάδ᾽ 
ὡς ἐπραξαμεν. 

ΠΠΔ ΠῚ 5 δυκῖ, Ογϑδιηπ). 8ὅ. 98, Αἀπιῃ, 1ὅ, δίας, Ούγδπιῃ. 
5. 904, ὅ. τπ5 Ζιι ϑορὶ, ΟΙά, 49. ὕὔερον. αἀἰθ εγβίς Ροῖ- 
801 Ρ]ΌΓα 5. ἄθ5. Οοπ]υποίίνυβ ἤδοὸὴ μηδὲν ἃ, ἃ. 5, Υ. 
1044, ΗΙκΚ. 97ὅ. 9935. ϑορ!. Αἴὰαβ 1085, ΟΙΑα, 49, 
ἘΠσΟπι ἍΠ|{||. 2, 495 Ἃ., ἃ. 

Υ, 1047 ρσοϊθί θεν ἀογέ, ἴῃπγ ΑἸέθπ, Ζὰ ἄδπ δ6- 
δἰϊπτηΐοη (Σὰ ΘΌΘΥη δυο ἢ Ζυιδίθ 6 Π46ῃ) ὙΥοἰιπυηβοῃ. Ιῃ 
ἄδη ὕγκυπάθῃ : στείχετε δ᾽ οἱ γέροντες πρὸς δόμους 
πεπρωμένουξ τούδδε σεροῃ ἀδ5 Ὑογβπιδδ[β, νυοσδῈβ ΠιδΠ 
ὀτείχετ᾽ ἤδη δ᾽, οὗ γέροντες, πρὸς δόμους πεπρω-- 
μένους φροιδομύ μα, ΑἸ!δΐηῃ ἀδ5 Αὐΐσοποιμηθπθ ᾿ἰβὲ 
Ὑν ΠΥ ΒΟμ ΘΙ ΠΠΙομοΥ, ἀἃ βοὴ. πἰομ Δ Όβθ θη [δ 59. νυῖθ βοπβὲ 
τοῦσδε Πἰογμον Καπ. Ἐπ’, νγυγάθ πᾶ !!]οἢ σὸπ οἴμοι θα 
ΒΟ ΓΘ ΊθοΥ ἀθθυβοιμθπ ὑπ 8η ἄθπ Ἀδπά ρσοβοίζί, νυοάυγος 
68 βεΐπθ ἴδίβδοῖβ ϑέβι!6 θυμοὶ. ἴθθροῦ ἀἷθ Αὐόβυῃρ 
(ΟΥ̓ υνοϊίθπ ΑΥ̓ϑῚ5. ΟΣ ΘΠ ν ἰδῆσοῃ ΓΠΠ6515 5, Ζὰ ῬοϑΥβ-. 
166. τούσδε Ὠἰϊηννεϊδαεπᾷ, ἄδ νυδῃγβομθίη! 0 οἷη ΤΠ61]} 
ἀογ Ῥοϑοογδίϊοπαπ δἴπθη ὙΠ61} ἀν ϑίδάί Αὐροβ ἀδγβέβ!]ξβ. 
ὕκθον ἀθη ΑΥὙΟΚΟὶ ἴῃ ἀοΓ Αητθᾶθ οὗ γέροντεξ 5. σὰ 516Ὀ. 
122, πεπρωμένους σὰ ΤΠ 61} σουνογάθπο, εἰρθηί μοι 
Ζιδίθμαπαάθ., Ῥαβοθάθπος 50 ὃ6ὶ ΕἰυσρΙ 685, 

Υ. 1648 εἰποη ὕπτθοϊίοβ ἐππιθπάοπ (πᾶπη]! 10} νν8Γ 
65 πόίμϊρ, ἀα[5 νυῖγ 50 θομδπάοϊέοη (θοβίγδἔϊοπ). ἔρξαντ᾽ 
ἄπαιρον δαὺῦθ 10! πὶ δαβστανο [ὃν ἔρξαντα (ΕἾοτΥ. 
ἔρξαντες.) παῖρον δ ϑβοϊιΐοροη, Εἰ δύ Αρϑηιδμιποι 
ἀἰδνυηίου Ζὰ γοιβίεῃθπ: δου. ἀδ5 Ῥαγίϊοἱρίυπι οἢπ Αὐ- 
ὌΚοΙ 5. οὔϑη Ζὰ Υ. 1157. ίαῃ Κἂπη ψορ εὐρᾶπζοι, 
5. Ζὺ 5160. 79, ΚΙγ(αἰππποβέγα γγοῖα ἀθπ ΟἿΟΣ πιᾶπι- 
1οὰ πϊύ ἀΐθβθη γογίθη ἃ. ἄκαιρον βίοιιε ἔν ἄκαε-- 
ρόν τί. νης Υ. 254 Ἠεδνοὸν. Ομοορ. 7929 σπυϑρω- 

πὸν. 758 σαφέστερον, 5, Ναί(ἢ. Θταπιμι. διιάδιζ, ἐν 
ππᾶ ἰδ νοὴ 4εγ Ορίδγιπο ἀον Τρ ἰροποῖα, Ζὰ πρειε θη. 
χρῆν τάδ᾽ ὡς ἐπράξαμεν [ν χρῆν ἡμᾶς τάδε πρᾶ- 
ξαι, νιὰ8 ὑοὶ χρῆγαι ἀϊε πων τ δα Οοπϑίγαοίίοη 

21" 

(᾿κανίοῃ.) 
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εἰ δὲ τοι μύχϑων γένοιτο, τῶνδ᾽ ἅλις γ᾽ 
ἐχοίμεϑ᾽ ἄν. 

1000 δαίμονος χολῇ βαρείᾳ δυστυχῶς πεπλη- 
5 γμένοι. τ 1660 
ὧδ᾽ ἔχει λόγος γυναικὸς, εἴ τις ἀξιοῖ μα- 

ἡεῖν. 

ΑΥ̓ΤῚ ΞΘΟῸΣ 

ἀλλὰ τούσδε μοι ματαίαν γλῶσσαν ὧδ᾽ 
ἀπανϑίσαι, 

νᾶτο. ἴθοδεῦ πράσόειν τινά τι ἴῃ ἀεγ Βεἀδυξυπρ: εἱ- 
5 ΥῸΠ οἰἶἰποη οἰπίγοϊ θη. οἶπθῃ ΖῸΣ δἴνγαβ δυῖΐῖ ἀἴθ58 

Οὗ ἴθ Ὑγειίο Ὀὐϊδοη ἰᾶβ558η, 8, 5160. 501, Δία(, 
Οτἴϑιμη. ᾧ. 417, ἃ. 

Υ. 1649 ἢ νγεπῇ δῦϑι ἤἔὔγνυδην ἄἀθὺ 1μοϊάθη (εΠ65) 
68 ρρῦβῃ ᾿δοῆίθ. τὸπ ἀἴθβθη τηδομίθηῃ βαἰίδϑιῃ υὐἱν σ6-π 
δια] θη νυθγάθῃ ὑυομὶ (8η δἰίθη [μοϊάθη 06. ἔὔγνυνδἢγ, 
αἰθ 65. βρϑῦθπ μιδομίθ, πιδομίθη ννῖ ὙΥΟ ἢ] βαίξϑϑιη Βδ 6 Π)}ν 
ὙῸΠ οἰπεβ (ἀσοίίε5. ΒΟ, νυ) ΖΟΥΠΘ. ὉπΠ56 }5 φοβοδίβ ρθη. 
ὕεθει δέ τοῖς 5. Ζὰ Ῥέοιη. 1093, ἅδε ἀδ5 ζὰ μόχϑων 
Ζὰ ογρᾶηζαπάθ τὸς δία, αγαιηπι, ᾧ, 823. ὕδθον τῶν- 
δὲ δυῖ ἄθῃ δυβρϑίδββθηθη πραγ τὴς ὈθΖοσομ Ζὰ 
Ῥεῖβ. 9195: ἅνει ἔχεσϑαι τοῦ ἄοθα Οἰοηϊναβ Ζὰ 516. 
90. ΑΘμη ἢ συγκαταξεύγνυόδαι ἄτῃ. , συγπεκρᾶ- 
όϑατι δύᾳ α. ἃ.» 5. ὅορὶι, Αἰαβ 1925, 885, Απί, 1294. 
δαίμονος χολῇ βαρείᾳ ρετὶρἢταββοι ὔν δαέμονε βα- 
ρέως χολουμένῳ. χολῇ ὶοίῖ., χηλῇ ΕἾοΥ, ἀυπᾶ Εδγπ.» 
ἰοῦ ἅθεϊ. πεπληγμένοι Καηη ἄβη Αἰρίβέμοβ. ἀπά υἱε}- 
ἰοϊομέ αἀ18 ΚἸηάογ ἀ65 Αρϑιηθιηποπ τηϊξ ἱπ δῖοι 50 ἢ} 1656 ῃ. 
Οὐδ 685 ἰδ υοὸμ ἀδὺ ΚΙγίδιιηποβίγα Ζὰ υεγβίθῃθη. δ. Ζὰ 
ΗΙΚ, 196. 

Υ. 1660 50 νεουμᾶ!ε 5ἰοῖι αἷς θά (4165 1δέ ἀΐβ Απ- 
βἷοθε) ἀθβ5 Ὑγεῖθθβ, νύθηῖ βἷθ ΕἾΘ νυῖββοπ νν}}}, ὧδ᾽ 
ἔχε: λόγος, 8. σὰ ϑῖευ, 200, γυναιρὸξ, 5. ὰ Υ', 341. 

Υ. 1652 ἢ, ἀαίβ5 αθϑὲ ἀΐθθα πῖν ἴἢγο ἔγθοιο ἄυῃρο 
50 ομὈ]αμ (οΥγβοιορίθ), ἀπά (ἀπᾷ ννᾶγ.) δοϊοῖιο (560 
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«(ἀκβαλεῖν ἔπη τοιαῦτα δαίμονας πειρῶΐ 
μένους, 

σώφρονος γνώμης δ᾽ ἁμαρτεῖν, τὸν προς 
τοῦντα σωφρόνος. 

ἔλθοι.) Ὑγονέθ διβροβίοίβθῃ παᾶῦοπ ἀ16 Οδίξου νϑυβς 
οἰομα (δηρτοϊοηα, τοἱζοπᾷ ). Ζυρί οἷοι ΔΘ ἄδη (Π10}}}. 
ἀοὺ οἰπθβ θθβοηπθμοη Εἰπίβομ 5565 ΠΟΥΥ ἰδὲ τηΐξ Β68501- 
Ποηϊιοῖς (ἀον ἄθῃ νογβίβ πάϊσθη Εὐπβομ! 5. ἀθπ Αρᾶπιθ- 
ἸΏΠο0 Ζι ἰὐάξοῃ χηϊύ Θθοπηθη οὶ ΘΒ ουγβοῦ ἀπα χη [5]-- 
σοῦ. ἀδάυγοῖ πϑι!οι ἀδί5. το ἴμπ ποθ 56] 5 δυ5Ζι- 
{ πγθὴ. ΠΗ ψοΥπΘ 6. νυοαθχοῖς ἴον Αἰΐ65. νυῦχαο νογου- 
Ὀδη ἀπὰ πἰσῃΐα νυῦγάθ δαθβρσουϊομίοῦ παῦ θη, βοπάθτῃ ἀδῇβ 
ἴθ ποῖ σὰ Αὐρίθῃσαμπρ ἀν Κ  γἱαϊπηποβίσα Ὀθ6άϊ6π6) " 
Εβ δύ αἴθ5 εἷη Αὐρυ ἀ65 ἔΠπνν}]} 65. 5. Ζὰ ῬΟΓΒ, 566. 

τούσδε νοτὴ Ομιοτο; 5. οὔσῃ Ζὰ Υ. 510. μοὶ ᾿ἰβέ δὰ 
δυδί ΠΠοπ 6 μοὶ, 5. Ζιὶ Ὗ. 1448. ματαίαν ἔγθοϊιο... 8. 
Ζὰ ΗἸΚ. 190, ὧδε 50 5οἰιγ, ἱπ ἀον δίααίεοΘ 815 68. ρβεβοβο- 
ἤδη ᾿βί, 5. Ζζὰῃ Ῥοῖβ. 997. ὠπαγϑίσαι ἀγὔοϊκέ δὰ, ἀαΐβ 
ἰῆγον σησθ πππ σαν Κοὶπθ ἔγθομοη θάθῃ τηθὴν δ5Ζιι-- 
Βργυθοῆοη ἀδιῖρ πα τηὐρ] τοὶ δἰμα. νυν 8} 56. 80 νῖϑὶ6 θ6- 
τοῖα δυβδοβδίοίβεῃ δύ, ἴοθοῦ ἀὰ5 ογθυ 5. χὰ Ηἰ. 
09. δαίμονας πειρωμένους αἷο Οδέξογ νογβαομοπᾶ. 
ἴσα ινν θα γοϊσζοπα, ἀὰ ἀΐθβθα δηλ] 10}. οἰρϑηί! ον 
416 δόμα συζαβοιγθι θη δύ, 5. Ὗ. 1508 ἢ, 1601. [1ῃ 
580 ἴοτῃ για 8150 ἄἀοῦ Οὐοχ δοὶθδέ ἄϊο (ὐίίεῦ δῃ, 
ὕοθον πειρᾶσϑαν τοῦ ἄθπι Ασουδδίνυβ. 5, ϑορὶι. ΚΟ], 
103, ομι. Οάγ55. ἵν, 119, ΧΧΙΝ, 298, ᾿πυν. ἹΤτοδά. 
979, Ῥυευά, Ργί 1, 62, ΤΠ υ. 1. 71. ἁμαρτῆ τὸν 
θ806. 1οἢ βίαι ὡμαρτῆτον Βοδομιήοίοῦι,. ὙΥ ΘΙ οἶ5. ἀϊθ 
Ιοἰοίοβίθ Αθπάθγαπρ ἰδέ, ἴθεῦον ἁμωρτῇ 8. Ζζὰ ὅ51οὺ. 
291, σωφρονος γνώμης πᾶπρέ νοπ τὸν κρατοῦντα 
Ὁ, 8. ἅδον ἀ16 γον βίθ! απο χὰ 160. 923. ὅτι ἀοι 
ἴῃ ἄοηῃ τκυπάοιν ππνοΠ]βιδπαϊσ οι πὰ τοῦ τὸν πρατοῦντα 
ΒΟ] ]Ἰοβοπάοη οΥ5. ν0}} σὰ ππδοίθη, πὰρ 10 σωφρόνωϑθϑ 
᾿ϊιχαυροί σύ; ννοϊοίιθβ Ἰοϊομ νυορίδ! !ο Κοηπίθ, ἀἃ 69 
ἴῃ 66Γ αἰίθι ϑοθυο. νήόσοη ἄον ΟΙοϊοι οι ἀοῦ Ο - 
Τιδυία ἄθπν νου πθυρομβομάθη σώφρονοθ 82 οἰϑῖοὶι ρο- 
ΒΟΒ ΓΘ θη... πη ἀο 5118} Τν [αἰδοῖ οοἰια! οι τυυχάο, Εΐ 
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ΧΌΡΟ,Σ, 

105 οὐκ ὧν ᾿ἀργείων τόδ᾽ εἴη, φῶτα προσσαί- 
: νεῦν κακόν. . τθθῦ 

ΑἹΙΓΙΞΘΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἐγώ σ᾽ ἐν ὑστέραισιν ἡμέραις μέτειμ᾽ ἔτι. 

ΧΟΡΟΣ. 

οὔχ, ἐὰν δαίμων ᾽Ορέστην δεῦρ᾽ ἀπευϑύ- 
νῃ μολεῖν. 

ΑΤΤΊΞΘΟΞ.: 

οἶδ᾽ ἐγὼ φεύγοντας ἄνδρας ἐλπίδας σιτου- 
μένους. 

Πηάεί 5[ οἷ δαοῖ Θεοῦ, 697, βορῃ. Αἴδβ 1076, ὅϊίογ θεῖ 
᾿υυπρίάεβ υ. 8. ὕθσεθον ἀΐθ νεγθίπάσθπρ οἶποβ Αἀϊδθοίινὶ 
πὰ Αἀνουθ! ἄθββθίθεπ ϑίδπιπηθθ 5. Ζὰ Ῥγοιι, 188, 

Υ, 16ὅ8 Ῥοτγοεϊίεὶ τόδε ἀὰ5 Ἐλοϊσοπᾶθ νοῦς 8. Ζὰ 
Ῥεῖβ. 423. ἴθεῦεν εἴνας τὐἱξ ἄθιη Οδθηϊίν 5. οὔθπ σὰ 
Υ, 918. 

Ὗ. 1666 ἐν ὑστέραισιν ἡμέραις ἂα ἰοὶ 65 1οἐζέ 
ἄγ Κδπισίπ Ζὰ 1ωἶθΌο πἰομξ ἐμπη νυν}, μέτειμι Ἰο ννεγάβ 
ΠΟ σ θη, βίγαξοη,, νοοῖ, Ομοθρῆ. 969, ϑόρῆ. ΕἸθοίν, 
477, ἀποῖ σὰ Εἰαμῃ. 996, 50 δυοῃ μετάδρομοι κακῶν 
πανουργημάτων ϑορὶ. ΕἸ. 1987. --- Μαγκίαπά υπὰ 
ϑϑίαίον χὰ Εν, Τρἢ. Ἔδαν, 14. Οεἴζξον 50 μετέρχεσϑαι. 
ἔτε ἀγομποηᾶ, 5: ζαὰ Ῥγοῃ. 909, 

ν, 1657 δεῦρο μολεῖν ὨΙΟΥΠΟΥ 808 ἀογ Ὑεγθᾶπ- 
Πὰπρ ΖυγοΚ σὰ Κοῆγθη, 5. σὰ Υ͂, 1568. 

Υ. 1658 ἰεἰ ννεἰ[β.9. ἀαΐρ ἢδομέϊραε ( νϑυννίθβθπθ) 
δίδηπονς Ἠοΐϊηυπσοπ οἰπηθῆπιθπ., βίο πὶ Ἠοΐπαπσθη 
ὈΠίοΥμαἰίοπθ, αἷς Ἠοϊἥπυπσ ἀογ Ἐδοκκονῦ ἑοτύννᾶ μγεπὰ 
ΠΕ δ οΓΕ]. Θορὶν. ὑπ. Βε. ΧΧΙΧ ἐλπὶς γὰρ ἡ βό- 
ὅπουσα τοὺς πολλοὺς βροτῶν πυπὰ ΒΙομιῆε]ὰ Ζὰ ἃ. δ, 
ἀερμὶὶ. 11, δ, 2491 δρδας αἰΐε αφτέεσοϊαςσ. 



4ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 92] 

ἸΘΟΡΘ.ΞΣ. 

πρᾶσσε, πιαίνου, μιαίνων τὴν δίκην" ἐπεὶ 
πάρα. 

ἌΨΠΙΞΘΟΣ: 

1060 ἔσϑιε μοι δώσων ἄποινα τῆσδε μωρίας χάριν. 
1010 

ΧΟΡΟ Σ. 
κόμπασον θαρσῶν, ἀλέκτωρ ὥστε θηλείας 

πέλαο. 

ΚΧΛΔΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ. : Ἷ 

μὴ προτιμήσης ματαίων τῶνδ᾽ πυλαγμάτων. 
ἐγὼ 

Υ, 1069 τιδοὶ ; βιεσθ ἀϊοὴ ἴῃ ἄἀον ὐπίννοιυπρ' 
ἄογΥ ΟεγθοϊρκΚοὶς: ἀἄθπῃ 65. δύ νεγσῦπηξ (ἄοπη ͵θύχί 
Καππδύ ἀὰὰ 65 ποοῖὶὶ, 4 ἄδθν δόμον Ογθδίθβ ποοῖ Βἰομΐ 
οὐ βο ΐθηθη 156). Ὀ165. θαζίθὐ βἴοῃ δυΐ Υ, 1650, πρᾶσόε 
(δενν. πράσόε.) επίμᾶϊε εἶπα Αὐῇοτγάογαησ σὰν ἘΠ1|6, 8, 
Ζι ΗΙΚ. 819, πιαίνου, 5. οὔεῃ σὰ Ν, 269, μιαίγων 
τὴν δίκην νἶθ 516, 826, μιαιγῶν εὐσέβειαν α. ἃ. 

Υ. 1660 τῆσδε μωρίας χάριν Ὀδαϊοιέ βἷοι πἰολί 
δυῖΐ ἀΔ5 Ὗ,. 1059 Θεβαρίαε, βομάθγπη δυΐ ἄθῃ ἐγ μογοη 
Μονγνναγῖ ἀογ Ἐοϊσ οὶ ἢπ4 ΟΜ Ομ  ρ ιοῖ, ΑΙ βίο 5 
βᾶρίς: ΒΘῪ ΠῸΓ ὈΠΟΘδοΥῦρ 9 ἀπ 501156 βόῃομ Ὀὐϊβοη. 

Ν. 1661] επίμδϊ]ε οἰπα 1 ἴθ ογμδηπαπρ ἀ65 Αἷρὶ- 
βίμοβ πὰ ζυπι ΓΘ 1} δ} ἀογ ΚΙγίαϊηποβίγα., νυθίβα ! Ὁ 
ἀἴο56 δυο ἀδ5 Οοβργᾶοῃ ΔΌΡΥ. ὥὅ. ἀμ ΠΟ 65. Ζὰ ῬοΥβ. 
742. υπὰ Ῥεῖ ϑίδῃιου ζὰ ἃ. δί. ὥστε, σεν. ὥσπερ 
δορθῃ ἀδ5 ὙοΓβΙμΔ8 [5. 

Υ. 1662 ἢ, πιδοῖια Ἰκοῖΐπθη ουζισ, ( θοζοῦσο πἱολί 
Ζὰ στοίβε Βοδομίαμπρ, Ὀονυοῖβα Νογδομίαπρ) ἴπ Αμδθμαπρ 
ἀϊθβο8 ἔγθομθη ΟΠ 68 5 ἴθ ἀπά ἀὰ (πᾶ! 16}}) ννογάθα 
ἃ]58 ΘΠ ουυβομου (ΤῈ 0.) ἀΐοβοβ Ἠδυβεβ συΐα Απδία!- 
ἰθ ὑγοῖΐδη (σοσοη ἄθι Ογοβίεβ ὑπὰ ἄθπ ΟἸογ). μὴ) 
προτιμήσης 5ί(οἰιΈ δῦβοιυῖ, ἴὕεῦθεγ ἄθῃ Οφηϊῖν ἀδθοὶ 



4928 “ΓΤΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

χοὰ σὺ ϑήσοιμεν κρατοῦντε τῶνδε δωμάτων 
καλῶς. 

νΟΥ6]. Βορ, Απί, 21 ἢ. οὐ γὰρ τάφου -- τὸν μὲν 
προτίδας ἔχει; (5. ἀδ88. )» Διαίίῃ. ατδιηπῃ. δ. 338, διοῖ 
οὔθη Ζζὰ Υ, 1979. ματαίων, εξ. τὰ ΗἸκ. 190. ὑλαγ- 
μάτων, 5. Οὔδηῃ Ζζῃ Υ. 1090. ἐγὼ υπὰ καλῶς ἴἋ6}Ὲ 
ἴπ ἄθη Ὀτγκαπάοπ, ἄοοὶ ἰδὺ Ὀοῖάθα ἰδὲ ἀπυυδῃγβοι 1 η- 

Ἰιοἢ. δὺς ἄθπι ϑοιοϊίοπ: ἐγὼ ς φησὶ, καὶ σὺ πρατοῦν - 
τες τῶνδε τῶν δωμάτων διαϑησόμεϑα τὰ καϑ΄ αὐ- 
τοὺς καλῶς ετρᾶπΖζέ νοτάοπ. Νίδη Καππ χψαρ εγρᾶπ- 
Ζθπ. 5. Ζὰ 8160. 79. ϑήσομεμ καλῶς νεῖν ντογάδπ 
δαΐθ ΔΙδαίβγεβεὶπ. δαί Απδίαϊ θα ἐγοίζθα . αὐ ϑοϊαί, 8. 
Ζὰ Ῥεῖβ. 972, υἱἷβ παν. δοά. 926 εὖ γὰρ τῶνδ᾽ ἐγὼ 
ϑήσω (τῶνδε Ξήσομαι) 7 πέρι. 5ορῇ. Κύϑὺβ. Βυ. .: 
ταῦτ ἐστὴν ἄλγιστ᾽ , ἂν παρὸν ϑέσϑαι καλῶς, αὖ- 
τὸς τις αὐτῷ τὴν βλάβην προσϑῇ φέρων. ὮΣΕ 
οἴμθῃ Ασουβδίίν ἀδθοὶϊ 5, Ζὰ Ῥοῖβ. 9712. ίαδση Κῦπηίθ 
νϑυτηπίμοπ, ἀΔ 5 ἀν ποῦ ποῖ ἄθαι Ασαπρο ἀογ ΚΙν- 
(αἰιηποβίσα, ἄἀθβ Αἰσίβίμοβ ὑπ 1ἢτο5. σι οἴο! σθ5. ποσοῦ εἱ- 
ἶσα Ὕοῖβα φοβθηρθῃ οὗον ροβργοοθαπ Π806, ἐὰ ἄδγ 
Ὁποῦ ρουνυδῃπιτοῖ αἷς Θιΐοκο βοδ!οσί, ἀἄοοῖ ἰδέ 65. μοὶ 
πο υνοπαάῖσ., Αὐοῖ ἴὰ Ῥγοιμθίμου. Ὀθβοθ! οβὶ ἄθδδοι 
Εράς ἀἱς ταρδαϊε. 



ον ονπισλ 

ἄον 

δΔυϑ οΥ ἀϊα]οσ σοι ΟΥ̓ 5 ἃ [5 Ὁ, 

Ἡνϑίον Οοπ5δπρ. 

Ἐγϑίοσ (οβαηρα ΞΟ Πηϊέ, 

Υ. 40 --- 105: 08 ἀπαρᾶϑίδομο Ὕευβο ἃἷ5. Ὑουροσδηρ', 
1038 ---2.-2υ.-. ---υυ 5, ἀοοϊιμιϊδοὶι -- [Δ 15 6 Ὁ} δἱβ 

ΒΟΒΙ αν 5. 

δίγορ!θ ὑπ (ἀδροπβίγοριθ νοη Ὗ. 104 δη: 
ἘΡι στ, τ εἰ εξι κων Ξε ξεξνν. κα. 

οχῶς που, -υυ, -ἐυν,.2.-: 
, ἐν ἀαοίν 50}; 

υκξυ., -τος. ἸΔῈ] ΙΒ ΠΟΥ, 
υυξξυυν-.- υὐ.2-- 6, Δπδρ ΑΒΕ ΙΒοΙ 6 Γ, 
ἘΞ Ὁ τεὶ- μο 

Ὁ κ σδ αν, συμ, κδιστ ἰ ἀδούν 50} . 
τι το συ Ὁ 

.2- «υὐ.-- ς. ἀδούν 506 τ. 
υυςυυ- υυςΖυυ., υὐ.2-- 6. ἀπδρ 5(5οϊιους 
υ«2υ..-, -- 6. 1 βοῃοσ, γἐ 
ἔν συν  ὐυϊξξ :- "6. ΘΠ ΡΒ ΙΒΌΠΟΓ, 

ἴα ΑΣΑ ΤΤΉΝΤΑ ἘΞ 

Ξα ἐκεΣ δίσ ᾿ υὐ ἐξυυνεέυυ 9 ἀδοίγ]ιδοιιο, 

υςξυ.-- κυ... 6. ΔΒ μοΥ. 
Ζυυ͵, «νυ, «ξυν,͵.2.-.."-- ες. ἀδοίν 5 6, 

Νδοιιροόδης νοῦ Ν᾿, 198 δι: 
-τ«2υ-- «2υὺ ε, ἰαπιθιβοὶι- ἀδοιν ]βοῖνον, οὐ, 1διῃ  δο]ι- 

{Γοομᾶϊδομον, οὐ, ἀοοἰιπιδοίοσ μἰλξ 6, [ΒΔ 515. 



90 εθογβιεβὲ ἀογ δυΐξογἰα' οσίβειομ Ὑ ογϑπιαίδβα, 

υ, «ΞΖ υυ.- ξυυ.-,ὅυ---- 6. μου Απι 50 - ἰαπι Ὁ ΒΟΠΟΓ, 
.«2.- -Ζυυ, -Ζυν, .2.- 6. ἀδοίγ! βομοῦ. 

«2. -υυ,.2υ--ὖ 6, ἀδοίν 56 -- ἰΓοο ἃ οἴ ο . 
ἘΠ ΡΟ Ὁ δ᾽ ΠΠΡΕΥΠ ΜΕΝ, 

«Ζυυ, -Ζυυ, -Ζ υυ,.-2υ.-- -..-2 ς. ἀδοίν Ἰ5ο ἢ - γος ἃ ἰβ θυ, 

υ-«Ζ2υ.- υὐνυ.---- -Ζν 6. ᾿Ἰαπιδίβος -- ἐγοο 8 Ἰ5ο ΠΥ. 
ἄυ,  Ο ΚΣ ΣΟ υύΣ «Ξυῶ, Ξξυᾷ, ἀδούν βοπον Η6- ' 

ΧΙ ΘίΘΓ) 

«Ζυν, ..2.-.-- 4. ἀδοίν βοῦν οἷ, ἀοοξιηβοιοῖ; 
ιν δ ὑμυ, - ὐν, ιν τ δ τ σα 
[4 ΄ ’ ’ ᾿ ’ 
----, στον -π-π- υυ, ---, πττιύὺυ, «--- 

““υυ υδ τξυ 
,ὔ 7 ’ ’ ’ 

ΝΡ ΣῊΝ ἀδοίν ἴβοο, 
«--ου, π πριν, ποὺ, -ἰου, -- -- ᾿ 

’, ΄ ’ ᾿ ». ἕξ ΄ 
“συ --τ-οΞ -.-ὦ “, “- τ. -“,ὧν,ς --- .«-α 

΄ὥζυν 

συ, “ὦ 

είν, τ ιλω ’ 4 ’ 

Ζνοἰΐοῦ Οἰ βαηραϑ μη , 

Εγρία Θσοριθ ὑπὰ Θερεπβίγορῃθ νου Υ, 1ὅϑ δὲ: 
--.«Ζ.υ.-- υ«2υ-- ας, ἀοοβιῃῖδοῖ - ἰδ ΒΟ οΥ 9 
σῷ, ὠὐὔὐτέυΣ: ἣ 
΄ ἢ ΠΡ 

ΤῊ αν τ Τὴ, (Γοομ ἃ βοιο 9 

ΚΞ δες 5 ἈΑΕ:: 

«υυ, -Ζ υυ, -Ζυυ, -Ζυυ,.2.-- 6. ἀαοίν ἰβοῖοΥ, 

.υ.-ν, «2 υ.--.- 6. {γτοσμϑ 5 Π Γ, 

Ζνεοϊξς Βέγοριῃα ὑπά ἀδρεοπηβίγορια νοι Υ, 109 δ: 
ευςΞ ξένε 

«υ.-α,..Ζν.-. ) ΤΟ ΒΙΊΗΦΗΘΥ 
«Ζ υς.3ορλδεε. 
.-.2-ζυ.- , υ.2υ--- 6. ἀοομιηϊβοῦ - ἸΙ ὈΙΒΟ ΠΟΥ 9 
«-υ.-., -2υ.-- 6. Κεϑίβομον. 
.«υ..,.υ..,.υ-τυ.-- 6. ΚεραδβοΣ - Ἰδι ὈἸΒΟΙΘΥ . 
7 ’ γυ 

-.-ὉὉ.--υ, «-ὐνυ, «.-.--.- ῷ Ὁ 

Ε Ὁ 2 ἰ {το οι ϑ Ἰδοῖθ, 
““.... υ, --.τοηἷοἍ..-Ἐ 

Ῥεϊοία Θέσορμθ υπἃ Οορομβίγορμα νοι Υ, δῦ δὲ : 
τ κΣ  τνέῖνν.. τι ἀἶι. -- 

υτν-.. αν. 2 ἸΔΙΠΒΊΒΟΙ 6; 
ξδᾶνε. 



ραν. 

Π6θογβίομε ἀθὺ αιιβογ αἱοριδοῦθη ψαγβηηαίσο 3:91 

ἐν. 5. εὐ ω κ κι, οτ δ : ὶ Ἂ : 
πο μρι ον ἈΠΕ 5150} - ἸΔι}}15οἷο., 

υ.--- -- ω..»υ...- 

-. ΄“-- . . . .Φ 

υ-, υ.2.2υ.-., Ὁ.2υ .-- 6. ἀοομπηῖβο}ν- Δ} 15 νου τ 6, 
Βδϑἰ5. 04, 6, ἰδ δ βομ -- γοο δ Ἰβοθον, 

υ«2υ.-, υ.2 6, ἸΔ)ΙΒ ΠΟΥ, 
«“Ζυυ.-,υ.2.-- ὃ ομουῖαπι 50} - Ἰαπι ἴβοιθ, οα, ἀδοίν- 
ἘΣ νη ται με ἸἸβοῖ - ὑγοο δον, 
το. Ξ-  Ξ- 

.“Ζυυ.- -«Ζυυ.-- Ὁ ΒοΥ δ 1506 9 
“σ“ω ὐρσωω.- 
«Ζυυ.-, «25 6. οἰιονϊδιΐβοὶν - ἰπι ἰβοθοῦ, οὦ, ἀὰ- 

οὐ 180} - ἰγοο δ Ἰβοίιοῦ, 

νίογί ϑίσορθ ὑπὰ Οορσοηβίγοριιο νοὸρ Υ, 211 δπ:, 
ὑκξ αν - ες -- ἐς 
ἐπι τω... ΟΣ 

3 

ὡμκω, γξωςς δι} Ὀ]50 6, 
πε συν ὑνίσις, 
τ ὑ-ῦὺς- 

υτςΖυνυυ,.--..20.-.-- 6. ἴδηι Ἴβοιον, οὦ, ἴδηι ἰβοῖι- το - 
ΟἰδΊΒΟ ΘΓ 9. οα, οἴη δηδρᾶβιϊβος - 
ἀσοἰιπηΐβοίιθι πϊύ οἰπον Ηυρογκὰ- 
ὑαϊοχὶδ) 

υ.2.2υ.-. 6, ἀοομιΐβοϊιου., 
υ.2.2υ,.20.-,.0.2 6.. Δι 5 ρΑβ βοὴ -- ἰδι Ὀἰβ θοῦ, οὐ, 

ΟἰοΥἸΔΙΏ Ὀ150}1 -- ἰδ πὴ ὈἸΒοθ ον μμ]Ὁ 6. 
Βα515.9 

Ζυυ--, ὦ.4.- ἢ ομουϊαπιυϊβοὶν - Δ π ἴβοιθ. οἂ, ἀδοίγ- 
πως ανζις, 1150 }}.-- ἰΓο Ομ βοθο. 

ἘΠ πη Θίγοριθ ὑπὰ (ορσοπβίγοριθ νοη Ὗ, 931] δῃ: 
υ-2υ----, υ.2.20.- 6. ἰαιηθῖδοι - ἀοομπιϊβοιθν, οὐ, 8 

Κυθίϊοῖ τπϊῦ 6. Αμπακιβὶβ. 
υ.2υ.-. «τ. ὺ.-. Ὁ 6. ἰδια 5 ο 6 Υ. 
υςξυ.- πᾶ. ΣΟ 6, Ἰα βοὲ - το Ἰβοθοὺς 

’ ’ 
ας Ὁ τὸ δι,» ᾿] φ.“π , ΟΞ 

ΠΝ ως. Κα ̓  ἰδ ὈΊβοΐ 6.9 

υ «2, .2.2ὺ.-- ας Ἰαιι οι - ἀοο πη βοιιοῦ, οὗ, ῷ Κιδ- 
ἕ ἜΝ" Φ . 

(1ο κὐἱϊῦ 6, ΑΠΑΚΙῸΒ:5, 
-- Γ 4 . 

νδυ σα, θυ... 6. ἸατἸβοιθῦν 



οὐ ἰΠεθουβιομί ἀν δυϊπεγϊαϊορίβοϊιθη Υ ογβπιαίσο, 

υ, .«2υ.-. .2υ.-, 2 υν...,.2υ--- 6. Κεοιβ τ οΥ τέ 6. Απᾶ- 
Κευβὶβ. οὐ. 6. 1διηθῖβοι- 
ἀοσδΒμΞοἢ - ΚΥΘΟΒΟΠ ΘΓ . 

υΐξυ-- τρυςξυςς͵, αι Ἴβοθου.. οἄ. 6. ᾿διῃθ]βοι-ἔγο- 
ΟἾΒἸΒΟΠ ΘΓ 9 

- ξυυ-- «25 Ως, ομονϊαιηθίβοῖ - ἰαπ Ὀϊβοιοσ τὐΐξ 6. 
ΑΒΔΚΥυΒΙ8. 

νιϊιίτον ΘΟ ο 8 8πρ. 

Ν. 548 --- 989: 12 ἀπαρᾶπεϊιξοιο Ὕδῦβθ 818 Ὑουσοβδπρ, 
Εὐγβία ϑέγορῃβ ἀπά Οἰοσεπβέσορθ νοη Ὗ. 960 δὴ: 

’ . . - - ΠῚ 

πες : ὧν ψ. υς-- ον δηεϊβραβίϊβος -- ἰδ θΙβοθου . 
ὔ 

τ ςς διε Α ες Ὁ 
93 ᾿ 5. 

, υ ᾿ υ 7 υ ΐ ἰδ 50} 69 

κυ. «ν-.,υ.2.4υ..-..2υ.-- ς«, Κυοξποι- ἀοοϊ τη 5 ἢ 61, 
οὔ. 6. ἀοοϊμιίβοι-Κγοίϊ- 
ΟΠ ΘΥ τη ἀορρο ίου ἀπᾶ- 
Κυυδβὶβ.9 

ἘΠ ὶ 1δια 1560} - ἀοο ἢ 5 16, 

, ---2-2υ.-- 6, ἀοομπιίξοθον τοὶ ἀορρεϊέοσ Αμδκγιβὶβ, 
οὐ. 6. ἀπ{ 5 ρδβεβοι - ἰδ ὈΙΒΟΠΟΓ.. 

υ.2.5- .υἱδὺυ- - ε. δητβραβεϊβοί - δι ἰβομοι., 
ΓΈ 18 {το οἰ ΙΒ θοῦ. 

υ.2.2. κυ. Ὁ ς, δηξβραβ 50} - Δ ὈἸΒΟΪ ΘΓ 9 
υ-Ζυ.-. --ὦ 6. ᾿διπὈΊΒΌ ΠΣ. 
Ξ ξῳ ὐὍδ πίν 
ξυυ.. ὑνξὺ 6. μονα δἾβοὴ -- ἰδ δἰβοποῦ, οἷ, ἀδοίγ- 

ἰἰβοῖ - (Το ἃ Ι5ΟΠΘΓ 9 

π᾿ σου. ἰ εἰγκοπίβομο, εΟΥ, ψῇ ἘΤΣΣ 
ξαμοι. 

Ζιντοϊΐα ϑίγορῃθ ὑπᾷ (δροπβέγορμ γὸπ Ὗ, 394 δπ: 
υνυ...- ν«2.2υ.-- ς, ἰδπιθίποι - ἀο μι βοθοΥ. οὔ, 6. 

Ἰδιῃ Ὀἰβοὶλ - ΚΛ ΕΙΒΟΙΘΥ 9 
δ Ὁ, μὴ ξοντον. υ.2." ς, ἀοοϊμηΐποιι - ΚΥο  βο οΥ, 
υτζξυ- ν.-υ. ν«.υ-.- ς, Ἰατυ ίδοιες σϊποίογ, 
υ.2.2.. νυῦυ -- α, δι ἰδ ρα βίιβοι -- Ἰδιη Ὁ ΒΟ ΟΣ, 



Ὁ ογβιοδέ ἐοσ δυίβογἰαἰορβοίιοη Ὗοτσπιαίδο, 999 
Ρ 

συ οὐ 
ΠέἘροοὁΨᾳΔυσυν ὡ 

“Ὁ ᾿Δηδίβοῖο, 
π΄.  ςὡὦζυ- ὧὖ 

᾿ Ὰ 

ὕω. -ἰ εζως 
7 -- . . Ω 

«2, «Σὺ... Ὁ 6, ἸΔπι 50} - ἀΟΟἢ ΠΟ Π6Γ 9 
υ-τυῦ "τών δ, τὼ 
ΞΡ; ἰδηὶ δβοῆθ, 

-““-ἰἧνὐὐυ,υ.-Ὁ -ἪἜἘἮ 

υ.2,.2.20 .--- 6. Ἰαιηθ βοὴ - ἀοο πιβοθ δῦ, 
.29.-.,.2υ.- υ.2 5 ς, Κυιρεβοι - Δ ἰβοθον, οὦ, ἀοοὶι- 

ΠΪΒ 0 ἢ -- ΙΔ ὈΙΒΟ ΠΟΥ τς ἀορροιίον 
Αμπδκευβὶδ. 

΄, ΄ τς ων ἐσ 
’ ταν (ἢν τ λέγω ὦ ἢ ᾽ . 

-- ἀ θυ ΒΡ Ὁ... δἰ γΚοῃΐβοϊιο, 
εχ ἰδ Ν -,,Ἅὄτ,᾽,-υυ.- Ν 

Ῥηϊείο ϑίγορθ ὑπὰ Οδροπβίγοριθ νοη Ὗ, 428 8η: 
ψι20.--.- υ.2.20... ς, ἰαπιυϊδοῖ - ἀοομηιίδομοῦ, οἷον 

1διμ Ὀ150ἢ - ΚΥθ  βοο 
πο ων, 6, κκρεῖδοι -᾿ ἰδ ὈΙβοθθι, 

7 4 
Ἀμφ) ς- “4 --- ὮΝ. . . . ΡΣ" οὐ πᾷ ᾿ ξδτι Ὀ15 οἷ -- ἀο σἢτηΐβοῖ6 9 

κἀβὸ --ὖ, -Ζ2ὺ ς, γος βου, 
--2υ-- ὦ. 5, ᾿απὈΙβοπον., 

᾽ 
. . 9 9 υ.2.- ,(υκυ- «2 6, δηςἰβραβίϊβος - ἰδ θΙβοιοῦ,, 

ἜΞΘΟΣΣ 380 1} ὥῖντες λ 

ὥξευ ΕΥ̓ΕΣ τ1..:Σ 

. Υ (δ. 
ΤΠ ἸΠΡ ττὰ 5 3.-- 

ἘΠ τὴ, τὦ.5..3 Ἰδηι ὈΙ 5 οἷα 9 
τ ντ Π ΕΣ αν ὙΞΑ 

ἦ “ 

δἰ Κοπίβοϊο, 
““--οισπὺν- Ἀ.Ὲ--- 

, ῳ -υς -ῶὺν-. -Ξ 

Νδοῆροβαησ νοη Υ, 464 8η: 
κρυδν, υκξυ-. 68. ἰδ ἴβοιοῦ, 
υ «2 ἀΑΝΊμ, δ 6. ῬΔΚΟΒΙΒΟΝ - ἀπεϊβραβίϊβοίιον, οὗ, ἀυοὶ- 

ΤῊ ΒΟΒΟΥ τηϊξ 6, Καίαϊοχίβ. 
Ἔν. 6, (τοομἰβοθοῦ, 



994 ἰοθοιβιεινξ ἰοῦ δα βογαϊαϊοριβοίιθη Υ ογξιπαΐσο, 

κυ. ΞΟ Ξ 
ὐἰξθξΞ, ὐὐξ: ΘΕ Σ 

, ᾿ 5 υκξυ.---νξυ -- α, Ἰαιθίβομον. 
τ πτεξυυ-- 

ὀξάυ κες 
υ-.., .2.2υ.. ς, Κυρέβοι - ἀοομηηΐβομεγ, 
ὁ υ--.- οδὺ-. υ. 

Υ͂ 
υῶ-Ζ υ- υ-ξυνυ, υνυν..ὄ 

; ’ 
“υνυ-.-͵τ}᾿᾽Νμσὐυυυν .- 

οἷ ᾿ Ἰδτη ίβοια Ὑτϊπιοίον,, 

ἀοοἢπιβοὴ - ἰαπιθίβομο. 

1 βοῖθ. 

Ζ ’, , 
- πιο σθσυ.- 

γιεοντίέον σα οβϑδπρ. 

Ἐνβίθ ϑίσορῃθ ὑπὰ Οερεπβορηα νοη Ὗ, 669 δη: 
-“»--ὄὗἱ-2υ-- 

ὩΣ ὶ (γος ἰβοῆθ. 
«Συτδῦ, ἕξὺ;..-. 

υ.2.4υ. «2 0.- 6. ἀοοξβιηΐβοἢ - ἴδῃ ὈΙβοποσ, ο, δπίϊ- 
ΒΡΔ5.(50ἢ -- ἐγοο βοῇ ῖ 9 

.«2υ.-Οὦ,.2υ-- 6. ἐτοσμ 5 θοῦ. 
ξνυ-.--,ὐν«ν -«- 6. οἰμουϊ πὶ 5 9ἢ - ἰδ θΙβ θοῦ, οὗου 

ἀδοΐν 5 ἢ- ἐγοοᾶϊβομογ, οἄ, ἀοοῖ- 
ΤΠ 50 ἢ - ΘῈ ΚΟΙΙΒΟΠΟΓ, 

υνϑεὺ-, Ὁ 

υνϑύς- υυἱέῦῦ πη 5016, 

-,(Ξυυ.-, -- ξ. ἀπδρἄϑεϊομον, οὐ, ομουϊα πη Ιβοθογ, οἂ. 
ἀοοδιμἸβοθΥ » 

ΕΣ τε ἀρ. 
ἐ Ἄρνδτα δν Αι 1Δπι θ 150 }69 

υυ.2.2} υὦυ.2υ-- 6. ἰοπίποι- απ ἴβομοσ, οἂ, δπαρᾶβί.- 
ἀοοΒιπίβομοῦ, οα. συ ΚΟΠΙΒ ΠΟΥ. 

υ- υυξ ΟΕ ΩΣ ψιὶ ΘΙ Κοπίβομα., οὐ. ἀπέϊβραϑί.- 
Ξ οὐ ὉῈ 1δι ὈΊβ ἢ 9 

υ-ξυ.-- - 6, ᾿ἰδιηΙβοθοΥ, 
νυ, ξυνὰ 6, φἰγκΚοηίβοιο., οἂ, δπεϊβραβέϊβοϊ- 

1ΔΙΠ ὈΙΒΟΠ ΘΓ, 

νεῖ ϑέγορῃβ ὑπὰ Οδρθηβέγορηβ υοη Ὗ. 701 δὴη: 
’ 

Ὡπισπου-φυ 

δε υπό πιον-, υ 

4 ἘΞ 
““πορσυν τον 

ὶ ΕἸ γΚοηΐβοϊθ. 



[εϑαγϑιοιξ ἀογ δι βου] ορ βοίιοι. Ὗ ογβιπαίβο, 999 

΄ 

.«Ζυυ, «2 υυ͵,.-:-ε. 

ἐξ ἑὐωις τὰ φορῶν ἀδοίν ]δοῖιο,, 
σοϑη ἐκ. 

ΚΠ ΗΝ 
ΗΝ ἰ {τοοἰ 8186 }}6 9 

υ ,ὔ 
--Ξ. -τ-Ττυ.-...0.. 

᾿ ΟἸγ ΚοΠΊ 5016, ᾽ὔ 
-“,υὈο,πνυ..,.- 

Ὀτίς 5ίορμα υπᾶὰ Οεσοπβέγορηθ νὸμ ΥὟ, 791 δπ: 
πξυξε υτέευ- οὐ δὲ ἸΒΙΗΟΊΞΟΠΟΙΣ 
Οὐ έυ ὑκξίξυ.-. ὦ Ὁ, 6. ᾿ἀδοπ πη Ξο ΞΒΙΚΟΙΙΒΌΠΒΓ; 
υἱδιτῦ, υ.2υ.-.-- 6. Δι 5 ραβίϊβοΣ - ἰΔπι ΙΒΟΠΘΤ.. 
“Ζυυ.-γυ.2υ .- 6. ΘΠογίαπι 5 οἢ-ἰαιη βου, οἄ, ἀοοὶν- 

τ β ἢ. - ἰδ ἱβοιον, οὐ, ἀδοίν βοὴν - το - 
ΟἸδΊΒΟΠΟΥ, 

πὰ, Ζυυ.- οὐ. «ὦ 6, ΟΙγΚοπίβοιον, 
ἰοῦσι ς 
ὑ εσ ε 

Ὄπ ῦς:-".Σ 
, 

υυ δ δυν“( 

-----οὄ, συῶν... 

Ἰοηΐβοῖθ, 

ΑΝ ἜΝΣ πῇ ΟἸΥΚοπίβοΠο, 

ιογία ϑέγορῃθ ὑπὰ Θεροπβδίγοριο το Ὗ, 743 δπ: 
υκξυ.-.., .2υ-. ς. ἸΔιν 5.0} - Κυθιβομοι, οὔ, ΚυοΟβΟ ΟΣ 

τϊῦ 6. ΑΔ Και5189,. οὐ. 6, 1 15 - ἰοοῖ- 
ΤῊ ΪΒΟΠοΥ, 

ἐἔυ .--, -2υ.- 6. ΚερΕβοΠ θυ, οὗου ἀοοϊεηΐβομου της ἀορ- 
Ῥοἰίογ Απᾶκυυβιβ.9 

-υ--υ,..2υ--,.-- 6. ἐτοομϊβομοῦ.. οα, υυδθγβομοῖπ- 
ἸἸΙΟΠΟΥ 6. Κυθ βοῦς - ἰδ ΙΒ Υ 9 

“ Π ͵ ὑξξι σε ξο ὐσξων υ.2} ς 
181 Ὁ 180} 6. 

οὐ. 

Ξυυ τ υ,υυυσυῦ ο, ΔΕ ΒΡ ΔΒ ΙΒΟΠΘΥ 9 

υυῦ«υ.- ς. ἀοομιμίβοιου, 
υποτξυυ-- ,υ---- 6. ον Κοπίβομον, ο, 6. δηξϊορᾶ-᾿ 

5015 0ἢ -- ΙΔ ΠΙ ὈἸΒΟΠΘΥ9 
υυ.- ὦ. Ως, ομουνϊαιιβοὶ -- Ἰαπα ἰβοθου, οὗ, ἀα- 

ΟΥ̓ ΠΙ50} - ἰΓο οἢ ἃ ΙΒ ΟΠ ΘΓ. 

υύυσυ--, Ὑ 15: 

ὟΟ ΤΟΙ - 787: 927 ἀπαρᾷδίΐδοιιο Ὑογ86, 



θθ0 ἰὐοθογβιοδῖ ἰοῦ υϊδογαϊαϊορίξοϊιοπ Υ οὐβιηδίσο, 

Εὐπέξον αΟοβδηρ. 

Ἐυβία ϑίγορμθ ὑπὰ (ἀορθηβέγορηθ νοη Υ, 953 δΠ2 
ως τξυες 
ἐξ Ξοὺὺ δος, (γοοπδίδομε, 
΄ ΄ , -ὯΞ} »͵αα Ὁ ὐὺϑι ρος 

9 2 
Ζ ἀντ Ξα- , “---᾿ . ξἜξυυ, Ξυυ, ξυυ, Ξυυ͵, Ὁ ς, ἀδοίν!ἰβοιοῦ, 
«“υγεὺ υ :: ί ἨΔΙ ἢ 

νυ. ἐὶ ̓Ἰοολᾶίδολο » 

--ὖ, .Ζυυ.-,-- 6. ρΙγΚοπίβοϊιου., 
υ.2υ--,υ«δυ--,. υ.2 
ἐξ ὦ χὴν 

--ο,.«2υυ.-, τ-- 6. ΕἸ ΥΚομίβομοσ. 
΄ Ψ ἔμ τε 
«--ὈὍ δ. ὗν “͵αὐὐ “-« 

᾿ ᾿ἦΣ ἱ ἀὐοομδίροιο, 
“ν.οὦὉ, “0.- 

1ϑιη ἴβοιο. 

Ζνυεῖία ϑίγορῃθ υὑπᾷ ΘΟ ασεπδίσορῃα νοὴ Ὗ. 977 δὴ: 
᾿ 7 ᾽ . ᾿ 

υυυ.2 “. Σ΄ .-ΓυὺυςΣ.. 6. ἀοοβηιϊδοίιοι, 
ει ΣῈ ἃ Ἀ9ἐἱ ἢ 
υσυυ. υυ.2-. ὨΔΡΘΒὮΒΟΠΘ, 

ΣΕ υ επ υςςΞ.-, Ὁ 6, ἀδοίν βομοῦ, 

υἁ, «Ζυυ, «2 υ--ὦ ς, ἀδοίν βοὶ -- ἐγοο ἃ ἰβοιοῦ τηϊέ οἶπον 
Απακιαδ15, 

1..." 
Σ {γοο δ Ιβοἢ 6. 

ΘΟ ΞΟ ΕΟΥΞ 
ὔ ’ Ἂ Ζ 

«--- ΠΡ 
ΡΣ 

3 3 3 ῃ 3 

ἐπι ἐ δ τὴν δα ἰ ἀδοίν 5. ῆο ; 

«υ.--ο, «2 Ξ 6. ἐτοοᾶ βομοΥ. 

5οομ βίον αο5δὴην. 

Εγρί. ϑέγορῃβ ὑπὰ Θεροηβίγορια γοὸπ Ὗ, 1012 δῃ: 
΄ ’ 

ωωυυν...ὦ.-ὺ ᾿ - 
᾿ΠΣ ἸΔΠῚ ὈΊΒΟῸΠΘ » 

---ν--.--- 

γγοὶ απ βοα ΤΥΪπιθέου. 

Ζνεϊίς ϑίχοριιθ υπὰ Οεροπβίγοριιο υοι Υ, 106ὅ0 δῃ: 
νυν «--ὐ᾿ 6, ἀοοβιηϊβομοι ; 



Εοθοτϑιον ἀοτ δα ίβογ Ἰ]ορίβεμοπ Ὑογβπηιαίβο, 9.9.7 

υ.2.. υ«δίδυν 6. ῬακΚοβίβοι - ἀοο ἢ πη ΒΟ οΓ 7). οἄ, ἢπίϊ- 
δραβίϊβοι - ἸΔΠ ὈἸΒΟΠ ΘΓ. 

Ὀγοῖ ᾿απι σοῖο ΤΥΠπηθίου, 

Ὀτίτα Βίγορηθ ὑπὰ Θεροηβίγοριθ νοὸῃ Ὗ. 1060 δῃ : 

{5 σιν - Φ -υὐὖὐ.-2υ.--, ττυῦ.Ζυῦ 5, ἀοοσῃ ΒΟ 6Γ9 
--νυυυυ, υ«Συῦ ς, Ἰαμιρἰβοιογ, οἀ, Κτιοίβοῖι - ἀοοῖι- 

ΤΩΪΒΟΠΘΓ; 
Ὀτοὶ ᾿διῃ Ὀΐδοιθ Τ.ϊπιθίογ. 

Ὑἱεγία ϑέγορηθ υπὰ Θερεπβίγορης σοη Ὗ. 1071 δπ: 
υ-«2υ.- -οὐὖὐ «2 .- 6. ἸΔπη βοὴ -- ἀΟΟἸὨΠΙΙΒΟΠΘΓ 9 
υυνυνυ, «ΖΦ υὺ 6. ἐγοο ἃ! βοοῦ. 
υ.Ζυ.-, υ-«2υ.- υ«2υὺ 6. Δ Ἴβοι ον Τυϊπιθίοῦ 9 
υ-«2.2ν.-,.--}.υ.2.4ν--Ὁ, -α 6. Βγρογκαία! κι ϊβοι-ἀοοὶι- 

τ ΒΟ ἢ 6 [9 
συυυῦωυ ΝΜ ες, ἀοοιιτηϊβοιο, 
Ζνυοὶϊ ἰδ 1βοῖα ᾿ΕΥΙπιθίου, 

Εὐπέϊε Βίσορια ὑπᾶὰ Οεσεηβίγοριθ νοη Ο. 1085 δη: 
; --- . 

υυυ«.δυ--,υυὺςδυ Ὁ 6. ἀοομπ βοῦς, 
’ ΤΡ 

απ» Θε τ - υ -- υ ΄«-Ὸὰὖϑὸ ῳ . . . 

Ἵ ων“ ᾿ 1Δ 150} 69 το 

Ὁ.νυυ.. ΟΣ οὐοῦς λυ .Σ ΞὺνΝ ε 

1δΔιη Ὁ 150} - ἀπ ΒΟ ΘΓ 9 
[2 . υνυΖυ.., τυ. .ὺ 6. πυρογκαίδ! κύβοι - ἀοοῖι- 

ΠΕΤΟ 1 ὧν 
ω υ . . . 

τἀ εῦ ᾿ 1Δ:5οῖθ “ΠΕ σπμοίοι . 
ΙΝ 

[. ΙΝ ξ 

ς«ες εἰ! ς . 5 ς᾽" ς᾽" ν᾿ εἰν ςι ς 

' 
ΨΦ 
ξ [ ς τῇ ς ς ἰ 
ΠΥ ἑὰς ὶ ἀοομ 50 }16 9 

. -πξυ-..- 66. Δ ΒΡ ΒΌ 50} - 1 πο οΥ. οὐ, 
ἀοοβιπῖβοἢ - ἰγορ ᾷΙδοίοι, 

υ--)υ.Ζ «2 υὺῦ ς, ᾿ἰαπιθ 5. - ἀοο 5 θιοΥ. 

Βεομβία ϑίγοριιθ ὑπὰά Οερσοηβίγορῃθ γοὸπ Ὗ. 1107 διι: 
υυύ«ξυ.-, --ἰ υυὐὺ« υ.-- καὶ μγρογκαίδ! εἰκείβοιν - ἀσοὶι- 
υ πυυυυένουῦυ Ἰξοἱ ἘΠΙΞ ΒΗΛ ΒΡ ἐνῇ ΤΏ ΞΟΩΘ 9 

Ξσω υὐδρεεξ υξξ 
ἰ ἰϑιῃίβοια ΠΥΠηΘίοΥ 9 

Ἔνος ποασ ες Ὁ πὰ ἐ- 
΄΄ ΄ 

ΤΩΣ, { ἀοοβιπηίδοιο; 

22 
ν «- 



9989 [ερεγβιομέ ἀογ δυΐβογαϊα!οσίβομθη Ὑαγβπιαίσο, 

υυυυυ.- υ- “Ὁ ,Ὁ ΔΗ ΞΡ ΔΒ ΙΒΟΠΘΓ. 
υυῦ.2υ.- -- «2 .-Ζυῦ 6, μγρετγκαία] οἰκέϊβοι - ἄοοὶι- 

ΤΩ ΟΠ Υ 9 
’᾽ αὐδυτξ ον, ΒΕ ΤῈ ΕΝ ) 

9 οὐ ΒΕ ( ἀοοἢιηηΐβοιο, 

Βιοθεπί Βίγορῃθ ὑπᾶὰ Οἰδσεπβίσορῃβ νοη Ὗ. 1197 δη: 
-- υρϑοῖα, Ἰατη δἰ βοῖοΣ, 
υ «Ζυυν, υνῦἐυ.-- 6. 8η{15Ρ850150} -- ἀσ ἢ Πι 5 ΟΠ ΘΓ. 
υ.υ.-, -ο-οὖ.2υ.- 6. ᾿διιθῖβοι - ἀοο μι βοῖθῦ. 
υυυυ.- τ ρυς 

ΕΝ 4 
-- Ὁ ὦ «α ἢ...» 

πα στ 

ιδυ-  ὠξυ. Ἐν 

ἰ ἀοΟμἾ50ἢ 69 

ἰ Ἰδιῃίβομα "ΓΥϊπιθέεγ, 

υυυυυυ.- υνῦ.Ζυ.-- ς. ἀοοἢπιϊδοιοῦ 
Ὁ. υϑθ, Ξ.υ-- ε. 1Ἰδπι ΙΒ ΟΠ 6 Γ9 

[ 

υ:--υσο «-οαὐὐνυῦνες αἶποὺ ἀορρεϊΐεῃ Απᾶ- 
ἘΘΤῚ ΟΣ ΑΕ ΒΡ Κυυβ18. 
Υ. 1304 --- 1318: φυνϑ! δηδρϑβεξομθ ὝεΥβθ, 
Υ. 1517. 1319, 1329 ἐτοομᾶϊϑομα "δ γαπιείογ. 

ὼς 
ιοΡοπίον α65Δ8πρ. 

χω; τ } ἀοομιηΐβοῖθ, ἄθὺ χυνεϊέθ τηῖέ 

ϑέγορ!ιβ πᾶ (εβεῃβίγορ 8 στο Υ. 1380 δη: 
υυυ«.-αὐςγυνξυν 6. ἀοομη θοῦ - ἰδ θ,ΟΠΟΥ, 

οὔοΥς 
υυως«.-υἱπνυυυ 6, ἐγοο μα βοῖοῦ 9 
δ κεν υυυ .25- 

Ψον ΓΑ ΤΣ υυυ.Ζν.-.- ' ἀοοπἾβο 6) 
“, 

υυυ.κ..ὕ. 
Θ . . 

υσυυυυ, υδ ,6. ἰδιιθ βοῖοῦ, 
υυν.- --Κουῦσυ.-- -- 6. ἰαπι Ι5οὴ - Εἰ ΥΚΟΠ βο ον, 

] 

Αομέον Οοβᾶπρ. 

Ἐγβίθ υπᾶ Φνγεϊίο ΒσΟΡΒΘ νοη Υ. 1498 δῃη: 
ον --. «- υυ- 6. ἀοοδιη 5 6 Ὁ 9 

πυί-υὺς,.- ας, ΕἸ Κοηίβομογ, 
στ σον ὡς ὺ- 

ἘπῸ. τα υδυ ς ̓
Τ αὶ ἀπεβραβεϊβοϊι - Ἰδπι ἰβοῖα,, 



{{εθοεγβίομε ἀν δυ βογ]αϊορ βομθη Ὑογϑπιαίσο, 339 

υυυ--κΠθΙὶ, 2 υ--.. 6. ἐγοομιᾶϊβοθοῦ., οὗον Κεοίϊβοὶ- 16 π|-- 
Ὀίβομοι, οὐ, ἀοοΒμνἰβοἰν-ἰ ἀπ θ᾽ βοθου, 

Εν σῶς σὺ: ς. κυδείβεμεν Ἷ 
οὐδγς: 

ν᾿ ἩΓΆΒΙΡΡΡΥ ἩΡΜΙΡΙΡΗ δ η ἰδραβ βοὴ - ἀο ΟΠ πη βοῖιοῦ, 
πρσυ-ϑοόντ-υυ ες, Κγοίϊδοϊ - 1 θΐδοδιος., 
Ξ-ουντ ου. ὐυνς... 
ἘΞ ΥΒΕΗΝΝ δηδρᾶδί(ϊποῃθ. 
--.ξυυ. υν.;.. 
ποὺ. (υ- «τὺ 6, απεἰπραβέϊβοιιδῦ, 
τους ὧἱξυςυ 5. Ἰδιη ΙΒοἤ Ὁ 
Ξε ἐὐ ὺ- ος, (ΓΟ ἢ ἃ ΒΟ ΠΟΥ, 
υνν«2-- ,υνδυ. ὦ 6, Δηεϊβραβίϊβοῃ - Ἰα πη δίσο μου, 

Εγρβίεβ ϑ' υβίδπη ὑπὰ Οεροηδυβίθῃ γοη Υ, 1437 δη: 
ὅϑ6 015 ἃπαρᾶβιίϊβοῃθ νογβα. 

Ζνεῖίε ϑέγορῃβ υὑπὰ Οεδεπβίγοριιθ τοη Υ, 1463 ξη; τ ἘΞ κὺ κε ἀδούν 5 Ποῦ, 
το ΡΣ ΔΝ, ἀδούν 1560} -- ἐγο ἃ Ἰδοιοι, ’ -““)  “-τοο. νυ. . ΚΡ: ΑἾΞΕΕ ᾿ δἰ Κοηΐβοιθ, “"»,-πἰ νυ. ῳ 

, Ἦ 
υ-2υ.-.. .2υ... ὥσ ὑτυξει εξ ὑ΄- Ἰδιη ΐβοθθ, 
είς ὡὐξειθ ων ᾿ 
υ--,ξυυ. ν-ου 6, αἰ Κοπίβοϊον, 

συς-ὺν.- ΞΘ 

υυξυω. υὖ.΄. Δηδραβί 90 }}69 
ξιευῦ- υὐ-ύν.. 
υὐκξεύνο ὐυκέτι 

4 4 --“.---. -υὐκτυ. ς, ἀοομπιβοιοῦ ᾽ 
ὕυνξαν  ὖμξ κ᾽ ϑληαοναν Ἑ 
Ξυυ, ἐυυ, ἐν. ς, ἀδοίυ] 50} -- ἐΓο ἃ ἰβοΠοΥ, 

Ζννεϊέεβ. ϑυβίειῃ ὑπὰ Οερεπϑυϑίοπι γοῃ , 1479 δῃ: 
Αομῦ ἀπά ἤδη δηλ ρα Β βοῦβ ὙοΥ56. 

είς δέγορῃθ ὑπᾶ Οδρβομβέγορῃβ νὸμ Ὗ, 1519 δῃ: 
πυ τυ εἰ ὐνδυβρος δι ὈΊ5Ο θοῦ. 

ξυυ, «υ.- Ὁ 6, ἀδοίν βοὴ - ἐτος μα ἰθοθοῦ . οἅ. ἔγροι- 
Καΐδ!οοξ.- ἀο μι ἴβομοῖ, οὐ, ὁμογίαιηυ.- 
ἰδ η ἰβοιιθυ, 

νν.»»....------ 



840 ὕεθεγβιοιξ ἀοτ υϊβογϊαϊορίξοπεπ Υογβπιαίϑε 

ω Ὁ τὸν τον ξδ..,- 
υυ--.., υ-«2υ--,υ.2 ἵ ̓Διη ἰβοὴ 6» 
ὦ τω. ἀξ 8 

υν2υ., --.-2,.υ.2.υ.-- 6, ᾿δηι οὶ - ἀο ἢ ΠΙϑΌΠ ΕΓ. 
υ εὐσδις αρέβαδο,ε 6. δη(15ρ8ϑ0150}} - 1Ὡ πη 5 6 Γ 9 
------.--.-.. ὍὌτὖου-.-- 

Ὡς δεῖς Ξε ὐσρξος- 

υυ.-. υυ.2 πεεττς “-- τῶῖς ὅπ φ- ε πλω ΤΣ Ὑ2ΤΤ μαρᾶδίδονο, 
᾿ 

ὡυς-ἐ νυ ϊ ειόνεξ-: 

ων, «νυ, Ξυν,.2ν...- 

εὐ Ὲ. 

υ.2.2..- υ-«2υ.-ὦ 6, ΔΕ 508 5 0150} - 18 ΠΙ ]ΒΟΙΘΓ, 

Ὀυϊίίε5 ϑιυβίεπι ὑπὰ αεσεηβυβίεπη γοη Υ, 1630 δῇ: 
Νεὺπ πᾷ Ζοῖπ δηδρἄβίϊβοιβ Ὕεγδε. 

Υ, 1639 015 ζΖὰ Κπάε: 
Ἐὰπῦ ἀπὰ Ζυγδηχὶς ἰγοομᾶϊβοις ᾿Πεἰγαπιείογ, 

ὧδ 

Ἐνΐατο, σοάγποκο θεῖ ὁ, 1, ΟΟΚουπιδηῃ, 

| ἀδοίν 1 βοἢ-ἰγοο ἃ 80 9 Ϊ 

᾿ 

Ϊ 
| 

β 
᾿ 

πον. -.ν--... . αὄὔτ'ὔότ- τπὐἰπτπ δἑὁ ἑν. - “ὦ. ΦΠΘ2ρΟῦ΄. -..ὉὉὉὃθΘῦ0 Λἑκ.-“,. ..........»,... - ἝΞ . 













τὶ 

ὑΝ" 
"Νὰ 
ὶ 



----Ὄ τὖ-Ὁὶὶ--. 

π
ς
κ
α
ς
-
.
.
-
.
-
 

ο
ὐ
 ς
π
υ
 
ρ
ο
ς
 
τ
ε
 
π
ο
 

ΓΕ 
με 

- 
τω 

ἢ
 

-
-
 

δ 
Ω 

Ἐ
 

ΠΣ 
5 

- 
β
 

Ἐ 8 

Π
Ο
 
ἘΡΣ 

[:] 
» 

ἢ 

Ἐπ. 
ο
ἰ
 

προ 
αν 

Ξ 
Φ 

8 
Δ
Θ
 
Ξ
Ω
 

ΚΜ 
ἌΣ 

Ὡ
Σ
 

-
 
[
Π
 

(
Ὁ
.
 
κ
ὶ
 
ζ
)
 

δ
 μ
ὲ
 

ἘΕΞ 
Θ
Ο
.
 μἱ
 
π΄! 

π
ο
 

τ
ο
ῦ
 δ
ὶ
 

ξ
Ε
 

Γ
Θ
Έ
ν
Ο
Ω
Υ
 

Ο
Ὶ
 

Φ
Υ
Ξ
Ρ
Τ
Θ
Ό
Π
Ο
Θ
 
Λ
α
 

“Ἐ9Θ 
π
ο
υ
α
θ
ι
σ
ν
 

τ
ο
ῦ
α
θ
υ
θ
ῶ
ῃ
 

.“ 
Τ
Α
 
ΟΘΘΥ 

δωώϊ 

Μ
ε
τ
 

ξ
υ
ν
ώ
ν
 
οἷν. 5.0........σκ.ἀἐὴ. 




